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Ιστορικό τεκμήριο
Φιλικής Εταιρείας

Η

ιστορική έρευνα έχει αποδεχθεί τον σημαντικότατο ρόλο που
έπαιξε η Φιλική Εταιρεία στην προετοιμασία του αγώνα της
Εθνεγερσίας του 1821, τόσο στον ιδεολογικό όσο και στον
οργανωτικό τομέα. Κανείς δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει τον
επηρεασμό της οργανώσεως αυτής από τον Τεκτονισμό, στο πλαίσιο των
μεγάλων φιλελευθέρων και δημοκρατικών κινημάτων της Ευρώπης που
τράνταξαν συνθέμελα την καθεστηκυία τάξη της ηπείρου.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος με πληθώρα μελετών, εκδηλώσεων και
συμποσίων έχει παρουσιάσει άγνωστα στοιχεία, που αποβαίνουν χρήσιμα
στην περαιτέρω διερεύνηση της τόσο σημαντικής για το έθνος μας, και όχι
μόνο, περιόδου.
Στο ανά χείρας τεύχος ο Πυθαγόρας παρουσιάζει σημαντικότατο ντοκουμέντο της Φιλικής Εταιρείας, ευγενική προσφορά του φιλτ. αδ. Μιχ.
Βλάμου, ο οποίος εξεδήλωσε την πρόθεση να το παραχωρήσει για το μουσείο της Μεγ. Στ. της Ελλάδος. Το Συμβούλιο της Μεγ. Στ. συγχαίρει και
ευχαριστεί τον φιλτ. αδ. για την χειρονομία αυτή που τόσο θα διευρύνει
τους ορίζοντες της ιστορικής αποκωδικοποιήσεως.
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ομιλίες

Τέκτων
Γ. Πουλοπάτης

Σ

τη νέα ελληνική γλώσσα η λέξη «τέκτων» απαντάται στην
ονομασία του οικισμού «Τέκτων» της Κοινότητας Διομήδειας,
Νομού Ξάνθης. Επί προσώπου ορίζεται ως το μέλος της
«Τεκτονίας» όπως ορθώς, αρχικά, ονομάστηκε ο θεσμός ή του
«Τεκτονισμού» όπως επικράτησε. Στις επικρατέστερες, γλώσσες, οι
αντίστοιχοι θεσμοί και τα μέλη των καλούνται:
Γλώσσα
στα αγγλικά
στα γαλλικά
στα ιταλικά

Θεσμός
masonry
massonerie
massoneria

Μέλη
mason
macon
mυratore

Ετυμολογούντες τις αντίστοιχες προς το «τέκτων» ξένες λέξεις οδηγούμαστε στο «λιθοξόος»,
«κτίστης», «οικοδόμος». Οι έννοιες αυτές περιέχουν
δημιουργικότητα περιορισμένη γύρω από την οικοδομή. Θέμα της παρούσης είναι η έρευνα για την
αιτία και το χρόνο αντιστοίχησης της αγγλικής λέξης
«mason», με την ελληνική «τέκτων».
Χρονολογικά η λέξη «τεκτονία» εμφανίζεται στις
αρχές του 1867, στο έγγραφο ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του εν Αθήναις «Κέντρου Τεκτονίας» από
τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλικής Τεκτονίας. Το εις
χείρας μας έγγραφο είτε αποτελεί μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου ιταλικού ή το πιθανότερο, συντάχθηκε καθ’ υπόδειξη της ελληνικής
αντιπροσωπείας εκ των, Μεγάλου Διδασκάλου Γ. ΔΕ
ΛΟΥΚΑΣ, του Α' Πρόσθετου Μεγάλου Διδασκάλου Λ. ΦΡΑΠΟΜΗ,του
Μεγάλου Γραμματέως Μ. ΜΑΚΚΗ και, του Μεγάλου Αρχειοφύλακα
ΠΙΟΥ ΑΔΟΥΚΚΗ.

Όμηρος

27

28 ομιλίες

ομιλίες 29
Αδιαμφισβήτητο, λοιπόν, είναι το γεγονός ότι και
η επιλογή της ονομασίας «τεκτονία», «τέκτων» έγινε από Έλληνες, πολύ πριν το εν Αθήναις Τεκτονικό
Κέντρο ανεξαρτητοποιηθεί από την Ιταλική Τεκτονία
(massoneria).
Η λέξη «τέκτων» ετυμολογείται στο λεξικό
Liddel - Scott όσο και στο λεξικό Δημητράκου ως
προερχομένη από το ρήμα «τεκταίνω/ομαι». Η αποδιδόμενη σε νεώτερα λεξικά προέλευση της λέξης
«τέκτων» από το «τίκτω» δεν ευσταθεί καθ’ όσον
έχουν διαφορετική ρίζα «τεκ» και «τικ» και διαφορετική έννοια. Τεκταίνομαι σημαίνει δημιουργώ και
τίκτω γεννώ.
Στην ελληνική γλώσσα η λέξη «τέκτων» πρωτοεμφανίζεται στον Όμηρο, τον 8° π.Χ. αιώνα. Στην
Ιλιάδα και την Οδύσσεια οι τέκτονες αναφέρονται
ως καλλιτέχνες1,6,7 οικοδόμοι3,7 και ναυπηγοί2,4,5.Τα
ελληνικά πλοία αναφέροντα ως αξιόπλοα και αξιόμαχα τεκταινόμενα (ναυπηγούμενα) από τέκτονες, σε
αντίθεση με τα πλοία των Τρώων, που ήταν κατώτερα2. Τα χαρακτηριστικά αυτά των ελληνικών πλοίων αποδίδονται από τον Όμηρο στην αξιοσύνη των
τεκτόνων χάρη στην επιφοίτηση της θεάς Αθηνάς,
θεάς της σοφίας5. Ο Όμηρος υποστήριζε ότι, αντίθετα οι Τρώες στερούνταν της θεϊκής βοήθειας. Συνεπώς ο Όμηρος κατατάσσει τους τέκτονες στους
θεόπνευστους δημιουργούς. Την εποχή εκείνη το
ξύλο ήταν διακοσμητικό και δομικό στοιχείο. Κυρίως όμως ήταν το υλικό κατασκευής πλοίων.
Η ναυπηγική παρουσιάζει το ακόλουθο ιδιώνυμο
όσον αφορά τις άλλες τέχνες: η χωρητικότητα, η ευστάθεια, η αξιοπλοΐα και το αξιόμαχο των πολεμικών
πλοίων, εξαρτάται οπό την ικανότητα του ναυπηγού
στη χάραξη της τρόπιδας (καρίνας), επί της οποίας
εδράζεται η γάστρα του πλοίου. Η χάραξη αυτή γίνεται διά της παλάμης5, με διάφορους εμπειρικούς
τρόπους που μεταδίδονται οπό τον πατέρα στο γιό.

Εξ αυτού συνάγεται η σπουδαιότητα του «τέκτονος» και η συνακόλουθη πίστη πως ο τέκνων ήταν θεόπνευστος, όπως κι οι άλλοι δημιουργοί (μουσικοί και ποιητές).
Ευνόητο είναι ότι τέκτονες, όντες άριστοι τεχνίτες του ξύλου χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα στην κατασκευή οικιών κι άλλων
ξύλινων ικριωμάτων. Έτσι η ονομασία τέκτων αποδόθηκε διαχρονικά
στους ξυλουργούς, του Ιησού Χριστού μη εξαιρουμένου8. Αργότερα δε
περιέλαβε όλους τους ανώτερου επιπέδου τεχνίτες, είτε ξύλου ή πέτρας και γενικά τους δημιουργούς υλικών ενδεχομένως και πνευματικών έργων9. n
Παραπομπές
Ομήρου Ιλ., Οδ. έκδοση 1979. Μετάφραση Κακριδή - Καζατζάκη.
1. Ιλ. Δ
Τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
110
πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
Σε ελεύθερη απόδοση:
Δεκαέξι ακέρια χεροπάλαμα μακριά το κέρατο
τέκτοvος τα ‘ξυσε, δούλεψε τα φώλιασε στη μέση,
κι αφού τα γυάλισε τους πέρασε χρυσά στηv άκρη κορώvα
Καλλιτέχνης, τέκτων.
2. Ιλ. Ε
Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
60
τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
Σε ελεύθερη απόδοση:
Ο Μηριόvης σκότωσε τοvΦέρεκλοv, γιο τέκτονος (κατά την ειδικότητα, όχι κατ' όνομα) κι εγγοvό του
Αρμωvίδεου, ο οποίος, (Φέρεκλος), κατασκεύαζε πολύπλοκα πράγματα δια τωv χειρώv του, με την αγάπη
της Παλλάδος Αθηvάς. Ο ίδιος vαυπήγησε (τεκτήνατο, εν. γ. αορ. επικ. τεκταίνομαι) για τοv Αλέξαvδρο
πλοία άρτια και καταστροφικά για τους Τρώες, οι οποίοι δεv είχοv θεϊκή βοήθεια σ’ αυτό, δηλαδή τη ναυπηγική.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, παρατηρούμε αφ' ενός ότι, ενώ αναφέρεται ονομαστικά ο παππούς του
Φέρεκλου, αντί του ονόματος του πατέρα του αναφέρεται η τέχνη του, τέκτονας, κι αφ' ετέρου τονίζεται
η κληρονομικότητα της θεόπνευστης ναυπηγικής τέχνης από τον πατέρα στο γιο.
3. Ιλ. Ζ
Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ’ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει
καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν.
Σε ελεύθερη απόδοση:
Ο Έκτωρ πήγε στα όμορφα δώματα του Αλεξάvδρου,
που έφτιαξαv άριστοι τέκτονες άvδρες.
Δομικό έργο τεκτόνων.
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4. Ιλ. Ν
ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
390
ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι·
Σε ελεύθερη απόδοση:
ή πεύκο τεράστιο, που έκοψαv στα βουvά οι τέκτοvες με τα καλοτροχισμέvα τσεκούρια τους, τρόπιδα
(καρέvα) vα το κάvουv.
Καθαρά ναυπηγικό έργο.
5. Ιλ. Ο
ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
410
τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
Σε ελεύθερη απόδοση:
Όπως στη τροχιά του δόρατος, έτσι και στη χάραξη της τρόπιδας (καρέvας) πλοίου, η επιδέξια παλάμη
τέκτοvος κατευθύvεται από τη σοφία της Αθηvάς.
Πρόκειται για λιτή αλλά πεντακάθαρη αναφορά στην επιφοίτηση της σοφίας προς τους ναυπηγούς, από
τη θεά της σοφίας, Αθηνά.
Η λέξη «σοφία», ιονική «σοφίη» εμφανίζεται εδώ για πρώτη φορά στην ελληνική γραμματεία
Ομήρου Οδύσσεια Ν. Καζαντζάκη- Ι. Κακριδή
6. Οδ. Τ
Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.
τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ’ ἄρ’ ἐφῖζε,
δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων		
55
ποίησ’ Ἰκμάλιος καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
προσφυέ’ ἐξ αὐτῆς, ὅθ’ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας.
Σε ελεύθερη απόδοση:
Ήρθε παρόμοια με τηv Άρτεμη γιο τη χρυσή Αφροδίτη.
Πλάι στη φωτιά της έβαλαv θρόvο οπό φίλvτισι και ασήμι
που είχε δουλέψει ο τέκτωv Ικμάλιος και
για τα πόδια κάτω τοποθέτησε υποπόδιο.
Επαναλαμβάνεται και στην Οδύσσεια η καλλιτεχνική πλευρά του τέκτονα.
7. Οδ. Φ
ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων 44
ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
Σε ελεύθερη απόδοση:
Σαv έφτασε και πάτησε το δρύιvο κατώφλι
της θαυμάσιας κάμαρας τωv γυvαικώv, που τέκτονας το ‘χε
πελεκήσει καλά και με φροvτίδα γυαλίσει,
και πάvω στις αστραφτερές πόρτες στιjριξε παραστάτες.
Καλλιτέχνης οικοδόμος, προφανώς ξυλουργός (τέκτονας).
8. Ευαγγέλιο κατά Μάρκον 6:3
9. Πλατ. Τιμ 338 «τέλειοv αυτόv (τοv κόσμοv) ετεκτήvαvτο Θεοί».

Βιολογική Συνιστώσα στο
Φιλοσοφικό και Πολιτικό
Πρόβλημα της Ελευθερίας
στις απαρχές του 21ο Αιώνα
υπό Ελευθερίου Γ. Σιδέρη [1,2]

Τα αναμφισβήτητα πρόσφατα πειραματικά ευρήματα στα οποία βασίζεται το παρόν κείμενο, οι χρησιμοποιούμενες για τα πειράματα
αυτά μέθοδοι ως και οι ερμηνείες που έχουν δοθεί σε αυτά από διάσημους επιστήμονες, αναπτύσσονται και σχολιάζονται εκτενέστατα σε πρόσφατο τεύχος του εκδιδόμενου από τη Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος περιοδικού «Τεκτονικό Δελτίο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ στο άρθρο:
Ελευθέριος Γ. Σιδέρης, 2013, «Το Κεντρικό και Αιώνιο Πρόβλημα
της Φιλοσοφίας της σχέσεως του Νου προς το Σώμα ιδωμένο το
2012. Από τον Ιπποκράτη και τον Πλάτωνα στην Νευροβιολογία και
την Νευροηθική», Τεκτονικό Δελτίο Πυθαγόρας, Τεύχος 103/2013,
Σελίδες 97-125, Εικόνες εντός κειμένου 5, Εξειδικευμένες Βιβλιογραφικές Παραπομπές 48 «. Στο άρθρο αυτό [5] παραπέμπεται ο
αναγνώστης για το επιστημονικό υπόβαθρο των αναπτυσσόμενων
στο παρόν άρθρο απόψεων.

Σ

τόχος του παρόντος κειμένου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις
ερμηνείες, που έχουν δοθεί από διακεκριμένους επιστήμονες
κορυφαίων πανεπιστημίων, αναμφισβήτητων πειραματικών
δεδομένων της Νευροβιολογίας της τελευταίας 25ετίας. Οι ερμηνείες
αυτές, αν και σαφώς εντός των ορίων της ακαδημαϊκής επιστημονικής
και επαγγελματικής δεοντολογίας, αμφισβητούν την ύπαρξη πραγματικής (bona fide) ελευθερίας της βουλήσεως. Προβάλλουν, κυρίως στις
θετικές επιστήμες, αλλά και στη Φιλοσοφία, στη Νομική και στις Οικονομικές Επιστήμες και μέσω best-seller μονογραφιών, ότι η ελευθερία
της βουλήσεως είναι ψευδαίσθηση ή φαντασίωση του ανθρώπου, που
προκύπτει ως παραπροϊόν φυσικοχημικών διεργασιών των νευρώνων
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(κυττάρων) του εγκεφάλου, οι οποίες με τη σειρά τους προκύπτουν από
την αλληλοεπίδραση μεταξύ των επί του DNA πληροφοριών και του περιβάλλοντος κάθε ανθρώπου (βλέπε εικόνα 1).
Αποδοχή της θέσης ότι η ελευθερία, και ιδιαίτερα η ελευθερία της
βουλήσεως, είναι φαντασίωση του ανθρώπου κλονίζει προφανώς τα
θεμέλια του Ελευθεροτεκτονισμού, αλλά και, το σπουδαιότερο, της Δημοκρατίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμικό χώρο, με βάση την αρχαία αθηναϊκή Δημοκρατία και την χριστιανική θρησκεία. Η αποδοχή της θέσης ότι η ελευθερία, και ιδιαίτερα
η ελευθερία της βουλήσεως, είναι φαντασίωση του ανθρώπου προφανώς κλονίζει και τα θεμέλια του Δικαίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμικό χώρο. Αυτό το δίκαιο βασίζεται
στην αποδοχή των δυνατοτήτων του ανθρώπου να επιλέγει με πραγματική ελευθερία βουλήσεως μεταξύ του καλού και του κακού, του ορθού
και του λάθους, του νομίμου και του παρανόμου και εντεύθεν της υπευθυνότητας κάθε ανθρώπου έναντι της κοινωνίας.
Η ελευθερία αποτελεί το θεμέλιο του Ελευθεροτεκτονισμού. Στη
μύηση στον βαθμό του μαθητή τέκτονα αναφέρονται τέσσερις ουσιώδεις ερωταποκρίσεις: "Εξ οικείας βουλήσεως, αβιάστως και ελευθέρως εμφανίζεσθε προ ημών; Ναι"! "Πώς ετόλμησε να ζητήση τούτο (να
γίνει τέκτων); Ως Ελεύθερος και Χρηστοήθης!" "Πώς ετόλμησε να ελπίση τούτο (να γίνει τέκτων); Ως Ελεύθερος και Χρηστοήθης! "Πώς ετόλμησε να ελπίζη ότι θα το κατορθώσει (να γίνει τέκτων); Ως Ελεύθερος
και Χρηστοήθης!". Αλλά και ο Καταστατικός Χάρτης της Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδος λαμβάνει σαφέστατες θέσεις για το θέμα της ελευθερίας
στο κεφάλαιο Β! Σκοποί Άρθρο 2. Παράγραφος II: "Ως ύπατον αγαθόν ο
ελεύθερος τέκτων θεωρεί την ελευθερίαν σκέψεως και συνειδήσεως
…" και Παράγραφος IX: "(Ο τέκτων) έχει πλήρη ελευθερίαν, τηρών απαρεγκλίτως τον Καταστατικόν Χάρτην να εκφράζει τας γνώμας του…"
Στις απαρχές του 21ου αιώνα οι θέσεις αυτές του Ελευθεροτεκτονισμού σχετικά με την ελευθερία είναι ιδιαιτέρως επίκαιρες και αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία και για τις αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού, αλλά κυρίως για την ιδεολογία της δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατίας [3,4,5].
Τι είναι όμως η ελευθερία; Ο μαθητής τέκτονας διδάσκεται ότι "Ελευθερία είναι η δύναμις του πράττειν ή μη πράττειν τι συμφώνως προς
την ιδίαν αυτού θέλησιν". Ο συνταγματολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέκτων Χρ. Σγουρίτσας δίδει παραπλήσιο ορισμό:

Εικόνα 1. Την ύπαρξη οντολογικής, πραγματικής (bona fide) Ελευθερίας της Βουλήσεως θέτουν υπό αμφισβήτηση, στις
απαρχές του 21ου αιώνα, ερμηνείες πειραματικών ευρημάτων της Νευροβιολογίας. Αποσπάσματα από τέσσερα από τις
δεκάδες σχετικών δημοσιευμάτων Καθηγητών Πανεπιστημίων. Άνω Αριστερά: R. R. Llinas (Καθηγητής Νευροεπιστήμης New York University) 2001 "i of the vortex" MIT Press. Άνω Δεξιά: J. Greene (Αν. Καθηγητής Ψυχολογίας University
of Princeton) 2004, Transactions of the Royal Society of London 359:1775-1785. Κάτω Αριστερά: W. Glannon (Καθηγητής Ιατρικής Βιοηθικής University of Calgary) 2011 Nature (Editorial Interview για αφιέρωμα του αρχαιότερου και
εγκυρότερου επιστημονικού περιοδικού με θέμα "Ελευθερία Της Βουλήσεως στο Στόχαστρο" 477:23-25. Κάτω Δεξιά:
P. U. Tse (Καθηγητής Νευροεπιστήμης της Νοήσεως Dartmouth College) 2013 "The Natural Basis of Free Will" MIT
Press

"Ελευθερία σημαίνει τον αυτοπροσδιορισμό της λογικής θελήσεως, την
δύναμιν του πράττειν ή μη πράττειν τι εξ ιδίας πρωτοβουλίας".
Είναι ακριβώς η σημειολογική έννοια των φράσεων/λέξεων "ιδία
θέλησις", "αυτοπροσδιορισμός" και ιδία «πρωτοβουλία» η οποία αμφισβητείται στις απαρχές του 21ου αιώνα. Την τελευταία εικοσαετία, εκατοντάδες ερευνητικών πειραματικών και παρατηρησιακών δεδομένων,
σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου του ανθρώπου, έχουν αποδείξει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι υπάρχει χρονικός στατιστικός συσχετισμός (statistical correlation) μεταξύ συγκεκριμένων εξειδικευμένων
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νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου, όπως η πρόσκτηση γνώσεων επί
γεγονότων ή και αφηρημένων εννοιών, ο σχεδιασμός πράξεων, οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και ηθικών αποφάσεων και εξειδικευμένων συναισθημάτων, αφενός, με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων
εξειδικευμένων περιοχών του εγκεφάλου, αφετέρου [5].
Ο στατιστικός αυτός χρονικός συσχετισμός μεταξύ εξειδικευμένων νοητικών λειτουργιών και ενεργοποιήσεως συγκεκριμένων περιοχών του
εγκεφάλου έχει οδηγήσει πολλούς, στις απαρχές του 21ου αιώνα, σε έναν
έντονο προβληματισμό και ουσιαστικά στην αμφισβήτηση της οντολογικής
υπάρξεως ελευθερίας της βουλήσεως και ελευθερίας της συνειδήσεως.
(βλέπε και πίνακα)
Η έκρηξη αυτή επιστημονικών δημοσιεύσεων
από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, σε διεθνούς
κύρους επιστημονικά περιοδικά, ως προς τον συσχετισμό συγκεκριμένων
νοητικών λειτουργιών και ενεργοποιήσεως συγκεκριμένων περιοχών του
εγκεφάλου, οφείλεται στην ανάπτυξη, κατά το τέλος του 20ου αιώνα, μη
επεμβατικών (κυρίως μη χειρουργικών) μεθοδολογιών σπουδής της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτές οι μη επεμβατικές μεθοδολογίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή πειραμάτων επί υγιών ατόμων χωρίς
επιβλαβείς επιπτώσεις. Η πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι
η λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (functional Magnetic
Resonance Imaging, fMRI), μια προωθημένη μεθοδολογία μαγνητικής τομογραφίας [5]. Οι μεθοδολογίες αυτές οδήγησαν στην εκρηκτική ανάπτυξη
της Νευροβιολογίας (Neurobiology), της σπουδής δηλαδή της ελεγχόμενης
από το DNA δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου, και της Νευροηθικής
(Neuroethics), η οποία διασυνδέει τα ευρήματα της Νευροβιολογίας με τις
καλούμενες νοητικές λειτουργίες, όπως οι σκέψεις, τα συναισθήματα, η
ελεύθερη βούληση και οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ηθικών αποφάσεων• ό,τι δηλαδή ονομάζουμε νου [8.3, 8.4].
[8.1]

Ο εκθετικισμός[6] αυτός, η εφαρμογή δηλαδή των μεθοδολογιών των
καλουμένων θετικών επιστημών, στην προκειμένη περίπτωση της Νευροβιολογίας, για την εξήγηση της φύσης του νου, των νοητικών λειτουργιών (cognition functions) και εντεύθεν της ελευθερίας, της ελευθερίας της βουλήσεως και των, συνδεόμενων με την τελευταία, ηθικής
και δικαίου, ως παραπροϊόντων βιοχημικών/φυσικοχημικών λειτουργιών του εγκεφάλου ελεγχόμενων από το DNA, έχει προκαλέσει σάλο
στην ακαδημαϊκή κοινότητα (βλέπε εικόνα 1 και πίνακα). Ο σάλος αυτός
μεταφέρεται συνήθως αλλοιωμένος στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσε-

ΠΙΝΑΚΑΣ Το Φιλοσοφικό Πρόβλημα της Ελευθερίας της Βουλήσεως και εντεύθεν και της Ηθικής στις απαρχές
του 21ου αιώνα: Αποσπάσματα δημοσιεύσεων (με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές) διάσημων επιστημόνων
που δείχνουν τον έντονο προβληματισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας επί της πιθανής εμπλοκής Βιολογικής ή/και
Φυσικοχημικής συνιστώσας στο Φιλοσοφικό αυτό Πρόβλημα
«Νους και Εγκέφαλος είναι διακριτές οντότητες… Ο νους … αλληλοεπιδρά με τις Sir John Eccles,
συνάψεις του εγκεφάλου υπό μορφή ανάλογη κβαντικού πιθανολογικού πεδίου Neurophysiologist
… Εντεύθεν, δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύουμε στην Ελευθερία της Βουλήσεως για λόγους αντιθέσεως προς τη Φυσική». J. Eccles “Evolution of the Brain: Nobel Laureate
Creation of the Self» Rutledge Publishing Co 1993
Fellow of the Royal Society
«Η τιμωρία των (ενόχων) αιτιολογείται μόνον επί της βάσεως (της επιπτώσεως) J. R. Richards, Professor of
ότι είναι αναγκαία για τον περιορισμό της αντικοινωνικής συμπεριφοράς J. R. Philosophy, University of
Richards «Human Nature after Darwin» Rutledge 2000
Oxford
«Η ενεργότητα των νευρώνων είναι η φυσιολογική βάση της νοήσεως. “…Ελευ- R. R. Llinas, Professor of
θερία Βουλήσεως δεν υπάρχει.” R. R. Llinas “I of the vortex: From Neurons to Neuroscience, New York
Self” MIT Press 2000, R. R. Llinas Interview at: thesciencenetwork.org /media/ University
videos/34/Transcript.pdf, 2007
«Νομίζω ότι είναι απίθανο η γνώση μας για τον εγκέφαλο να βαθύνει αρκετά ώστε
να συντηχθεί με τον νου. Ούτω παραμένω πεπεισμένος ότι η βούλησή μου είναι
ελεύθερη. D. Kennedy «Neuroscience and Neuroethics» Editorial Science 2004
v. 306:373.
«Η Νευροεπιστήμη θα αλλάξει τη νομοθεσία….. δια μετασχηματισμού των περί ηθικής διαισθητικών απόψεων των ανθρώπων σε σχέση με την Ελευθερία της Βουλήσεως» J. Greene «For the Law, Neuroscience changes nothing and everything»
Proceedings of the Royal Society B Biology 2004v. 359:1775 -1785

D. Kennedy, Professor
of Biology, University of
California

«Τιμωρία διά αδρανοποιήσεως (είτε με θάνατο είτε με απομόνωση από την κοινωνία)… μας έκανε πιο συνεργάσιμους. Αν δεν αδρανοποιούμε τους παραβάτε ς,
μήπως οι μη κοινωνικά συνεργάσιμοι κυριαρχήσουν και διαλυθεί η κοινωνία;» M.
S. Gazzaniga “Who is in Charge? Free Will and the Science of the Brain» Harper
Collins Publishers 2010

M.S. Gazzaniga Professor
of Cognitive Neuroscience,
University of California

«Η όλη συμπεριφορά των ανθρώπων προσδιορίζεται από τη λειτουργία του εγκεφάλου, που με τη σειρά της προσδιορίζεται από την αλληλοεπίδραση των γονιδίων (του DNA) και της εμπειρίας» M. Farah «Neuroethics: An Introduction with
Readings» MIT Press 2010
“Υπάρχουν Νόμοι της Φύσεως (Laws of Nature) που διέπουν τις Νοητικές Λειτουργίες, ευρύτεροι από τους Νόμους της Φυσικής (Laws of Physics) D. J. Chalmers
“The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory» Oxford University
Press 2010
«Οι εξελίξεις στη Βιολογία, στις Νευροεπιστήμες …. έχουν πείσει πολλούς ότι η
συμπεριφορά μας προσδιορίζεται από αιτίες που πιστεύαμε παλαιότερα ότι ήταν
υπό τον έλεγχό μας.» R. Kane “The contours of contemporary Free Will debates»
In: ”The Oxford Handbook of Free Will» Oxford University Press 2011 :3-35
Επαναστάσεις (γνώσεων), όσον αφορά στο τι είναι ζωή, επεμβαίνουν βαθιά στα
θεμέλια των κοινωνικών και πολιτικών δομών, καθιστώντας αναγκαία μια αναθεώρηση της Συνταγματικής Νομοθεσίας» S. Yossanof «Reframing the Rights.
Bioconstitutionalism in the Genetic Age» MIT Press 2011
“Το πλείστον της προσκτήσεως ηθικής, ευθυκρισίας, παρορμήσεως και συμπεριφοράς, θεμελιωμένο σε (εγκεφαλικές λειτουργίες) θλίψεως και ανταμοιβής και
νευροενδοεκκριτικών διαδικασιών δεν απαιτούν παρεμβολή συνειδητής έλλογης αιτιολογήσεως “ C. Suhler and P. Churchland “ The Neurobiological Basis
of Morality» In: J. Illes B. J. Sahakian «The Oxford Handbook of Neuroethics»
Oxford University Press 2011 :33-58
«Η συμπεριφορά μας δεν είναι χαραγμένη στον εγκέφαλό μας» … «Οι συσχετισμοί
(μεταξύ δομής-λειτουργίας του εγκεφάλου και συμπεριφοράς), που διαπιστώνουμε τώρα, θα ήταν δυνατόν να αποδειχθούν (στο μέλλον) σχέσεις αιτίου-αιτιατού.
Τότε θα απειληθεί η Ελεύθερη Βούληση, όπως και αν την ορίσει οποιοσδήποτε
φιλόσοφος.» W. Glannon “Bioethics and the Brain” Oxford University Press 2007
and In: K. Smith “Taking aim at Free Will» Nature Sept. 1, 2011 v. 477:23-25
«Ακόμη και αν δεν είναι εφικτό να εντοπίσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ηθική μας συμπεριφορά, το γεγονός της πιθανής ύπαρξης μηχανισμών,
που δεν ελέγχουμε με την βούληση μας, θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στις απόψεις
μας για την Ελευθερία της Βουλήσεως και την Ηθική Υπευθυνότητα.»
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ως, όπου προφανώς, για λόγους εντυπωσιασμού, δίνεται περισσότερο
βάρος στις ερμηνείες των πειραματικών ευρημάτων/δεδομένων παρά
σε αυτά καθαυτά τα πειραματικά ευρήματα/δεδομένα, τα οποία ούτως ή
άλλως είναι δυσνόητα ή και ακατάληπτα για το ευρύ κοινό. Το μήνυμα,
που έχει περάσει στο ευρύ κοινό από κακή εκλαΐκευση των ευρημάτων
της Νευροβιολογίας, είναι εμφανές από καθημερινές ανόητες εκφράσεις χρησιμοποιούμενες κατά τα τελευταία χρόνια, όπως οι φράσεις:
"ταίριαξαν οι χημείες τους και τα πάει καλά το νεαρό ζευγάρι" ή "καλό
παιδί, το έχει στο DNA του" ή "είναι εκ γενετής απατεώνας". Τα τελικά φαινομενολογικά αποτελέσματα περίπλοκων, και σε μεγάλο βαθμό
ανεξιχνίαστων, νοητικών λειτουργιών αποδίδονται στο DNA με ευφάνταστη, απλοϊκή, εντυπωσιακά επιστημονικοφανή όμως, απερισκεψία.
Κατά τη γνώμη μου, η Νευροβιολογική ερμηνεία των πνευματικών
λειτουργιών του έμβιου όντος Homo sapiens, όπως η ελευθερία, η
ελευθερία της βουλήσεως και των συνδεόμενων με την τελευταία Ηθικής και Δικαίου, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της στη δομή και τη
λειτουργία της κοινωνίας, συγκρίνονται, με τον σάλο που είχε προκαλέσει η δημοσίευση, κατά μέσα του 19ου αιώνα, του βιβλίου "Η Καταγωγή
των Ειδών" από τον Charles Darwin, ο οποίος όμως, στην ακροτελεύτια
παράγραφο του βιβλίου του, τονίζει ότι τις ιδιότητες των έμβιων όντων
τις εμφύσησε ο Δημιουργός [6].
Τα ως άνω εντυπωσιακά πειραματικά και παρατηρησιακά αυτά δεδομένα αφορούν στη νόηση, στις νοητικές λειτουργίες (σκέψεις, συναισθήματα, ελεύθερη βούληση, αποφάσεις), συμπεριλαμβανόμενης βεβαίως και της Συνειδητότητας (Consciousness, Bewusstein)[5], δηλαδή
της "αντίληψης, επίγνωσης της προσωπικής, χωρο-χρονικής, συνεχούς
υπαρξιακής ιστορικότητας του εαυτού μας, της εαυτότητάς (selfhood)
μας, σε διάκριση από τα άλλα όντα" [5], αλλά και της (ηθικής) συνειδήσεως (conscience, gewissen) [5]. Τα πειράματα αυτά έχουν αποδείξει,
πέραν κάθε αμφιβολίας ότι υπάρχει χρονικός στατιστικός συσχετισμός
(statistical correlation) μεταξύ συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών,
αφενός, και ενεργοποιήσεως συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, αφετέρου. Δεν έχουν όμως αποδείξει σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ των δύο αυτών λειτουργιών [5,8,9].
Εν τούτοις τα δεδομένα αυτά έχουν εξωθήσει πολλούς, διάσημους διεθνώς, ακαδημαϊκούς διδασκάλους επιφανών διεθνώς πανεπιστημίων,
να διατυπώσουν σε συγγράμματά τους, αναπόδεικτες μεν, αλλά αυστηρά

Εικόνα 2. Έχει άμεσες επιπτώσεις στο Δίκαιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στα Δυτικοευρωπαϊκού τύπου Δημοκρατικά
Πολιτεύματα, η αποδοχή ερμηνειών πειραματικών ευρημάτων της Νευροβιολογίας στις απαρχές του 21ου αιώνα ότι η
Ελεύθερη Βούληση είναι φαντασίωση του ανθρώπινου νου που δημιουργείται ως παραπροϊόν φυσικοχημικών αντιδράσεων εντός του εγκεφάλου. Αποσπάσματα από σχετικά δημοσιεύματα Καθηγητών Πανεπιστημίων. Άνω Αριστερά:
S. Yosanoff (Καθηγήτρια της Επιστήμης University of Harvard) 2011 «Reframing Rights: Bioconstitutionalism in the
Genetic Age» MIT Press. Άνω Δεξιά: J. G. Edershein and B. Price 2011 (Επ. και Αναπλ. Καθηγητής Harvard Medical
School) On The Brain, Harvard Medical School Vol. 17 No 3. Κάτω Αριστερά: A. Ashworth (Καθηγητής του Νόμου
University of Oxford) et. al 2014 «Preventive Justice» Oxford University Press. Κάτω Δεξιά: J. B. Gabrieli (Καθηγητής
Ψυχολογίας Stanford University) et al Neuron 85:11-26.

μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής δεοντολογίας, απόψεις-επιστημονικές υποθέσεις: Ότι η ελευθερία της βουλήσεως, η ελευθερία της (ηθικής)
συνειδήσεως (conscience, gewissen) και εντεύθεν το Δίκαιο είναι παραπροϊόντα βιοχημικών αντιδράσεων μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου
[5,8,9]
. Ότι ο νους, οι νοητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και της
ελευθερίας βουλήσεως και της ελευθερίας της συνειδήσεως, ελέγχονται από τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου, η οποία
με τη σειρά της ελέγχεται από το DNA [5,8,9] (βλέπε πίνακα).
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Το αρχαιότερο, και ένα από τα δύο εγκυρότερα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, που εκδίδεται συνεχώς από το 1869, το NATURE, συνόψισε
τις εξελίξεις αυτές αλλά και τις διάφορες αντιτιθέμενες απόψεις-ερμηνείες των πειραματικών και παρατηρησιακών δεδομένων, σε ειδικό
Editorial άρθρο (2011). Το άρθρο συνοδεύεται από σχετική εικόνα, στην
οποία αναγράφεται: "Η ελευθερία βουλήσεως στο στόχαστρο. Επιστήμονες νομίζουν ότι μπορούν να αποδείξουν ότι η ελευθερία της βουλήσεως είναι φαντασίωση (illusion). Φιλόσοφοι τους συνιστούν να το
ξανασκεφτούν" [10] (βλέπε εικόνα 1).
Ενδεικτικό των τάσεων που δημιουργούνται στους ακαδημαϊκούς
χώρους για την ελευθερία της βουλήσεως είναι η πρόσφατη πρόταση
(2014) από τον μετριοπαθή στις απόψεις του J. Giordano, καθηγητή
Ιατρικής και Ηθικής στο Georgetown University και καθηγητή Νευροεπιστημών και Ηθικής στο Ludwig-Maximilians Universität. Η πρόταση
αναφέρεται στη μελλοντική ανάδυση μιας παγκοσμιοποιημένης νευροηθικής βασισμένης στην αντικειμενική επιστημονική γνώση, κυρίως εκ
των νευροεπιστημών, και παρά το ότι, κατά την γνώμη του ιδίου, η πρόοδος των σχετικών θετικών επιστημών δεν είναι προς το παρόν επαρκής για τη συγκρότηση μιας αξιωματικής βάσης ηθικής [11].
Ενδεικτικές επίσης του προβληματισμού, για τις πιθανές άμεσες
πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την αμφισβήτηση μιας bona
fide ελευθερίας της βουλήσεως, είναι οι απόψεις της J. R. Richards,
καθηγήτριας της Φιλοσοφίας στο University of Oxford, ότι η τιμωρία
των ενόχων πρέπει να αιτιολογείται μόνον επί της βάσεως ότι είναι
αναγκαία για τον περιορισμό της αντικοινωνικής συμπεριφοράς [12.2].
Παραλλήλως η M. Farah, καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών και Νευροεπιστημών στο University of Pennsylvania, τονίζει την αναδυόμενη τάση
θεωρητικών του Ποινικού Δικαίου στις ΗΠΑ να μην προσδιορίζεται η
υπευθυνότητα του ατόμου για τις πράξεις του με βάση την ελευθερία
της βουλήσεώς του, αλλά από καλούμενους "προληπτικούς κώδικες
ποινικού δικαίου" ("forward thinking penal codes") [12.1], την καλούμενη
δηλαδή και Χρηστική Δικαιοσύνη (Utilitarian Justice) [13] ή Προληπτική
Δικαιοσύνη (Preventive Justice. (βλέπε εικόνα 2). Προτεινόμενοι νέοι
ποινικοί κώδικες θα ενθαρρύνουν την καλή συμπεριφορά του ατόμου
μέσα στην κοινωνία και θα τιμωρούν την αντικοινωνική συμπεριφορά
του ατόμου, απομονώνοντάς το από την κοινωνία και στοχεύοντας κυρίως, όχι στη βελτίωση του αντικοινωνικού ατόμου, αλλά στην προστασία
του κοινωνικού συνόλου και της λειτουργικότητας της κοινωνίας από

τα αντικοινωνικά άτομα (βλέπε εικόνα 2).
Το ερώτημα που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι το πού θα πρέπει
να αποβλέπει περισσότερο η ανθρώπινη κοινωνία, και εντεύθεν η νομοθετική και η δικαστική εξουσία (βλέπε εικόνα 2): Στη δυτικοευρωπαϊκού
τύπου ατομικότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς, και εντεύθεν στην
προστασία της ελευθερίας του ατόμου, ή στην άπω-ανατολικού τύπου
ομαδικότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς, και εντεύθεν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου; [13]. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πρόσφατα
ευρήματα της Γενετικής που αφορούν στην δυτικοευρωπαϊκού τύπου
ατομικότητα και στην άπω-ανατολικού τύπου ομαδικότητα. Σύμφωνα με
τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι η σχετική κατανομή ενός συγκεκριμένου γονιδίου, που αφορά στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, διαφέρει
στους πληθυσμούς των δύο αυτών τύπων πολιτισμού [14].
Ένα απάνθισμα από χαρακτηριστικές απόψεις, που έχουν διατυπωθεί
στο πλαίσιο των ανωτέρω καινοφανών φιλοσοφικών προβλημάτων
από διάσημους επιστήμονες επιφανών πανεπιστημίων, περιλαμβάνεται
στον παρατιθέμενο στο άρθρο αυτό πίνακα (βλέπε πίνακα). Οι χαρακτηριστικές απόψεις αποδίδουν τον έντονο προβληματισμό για την οντολογία της ελευθερίας της βουλήσεως, και εντεύθεν και της ηθικής και του
δικαίου, που επικρατεί στους ακαδημαϊκούς κύκλους, κυρίως των ΗΠΑ
και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο έντονος αυτός προβληματισμός, σχετικά με τις ουσιώδεις συνιστώσες της λειτουργικότητας της δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατίας, ίσως δεν πρέπει να αγνοείται στις σύγχρονες φιλοσοφικές αναζητήσεις για την οντολογία της ελευθερίας.
Η παράδοση του Ελευθεροτεκτονισμού μάς συνιστά να διερευνήσουμε τους καινοφανείς αυτούς σύγχρονους προβληματισμούς για την ελευθερία, την ηθική και το δίκαιο. Η πάγια μέθοδος του Τεκτονισμού, από της
ιδρύσεως του, στηρίζεται στην επωφελέστερη αξιοποίηση της πνευματικής και της ηθικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Με τη μέθοδο αυτή
καθίσταται δυνατό στους τέκτονες να διαβλέπουν το μέλλον που διαγράφεται για την ανθρωπότητα. Οι καινοφανείς αυτοί προβληματισμοί μπορούν να συμπυκνωθούν σε τρία ταυτόσημα ερωτήματα: Μήπως η ελευθερία της βουλήσεως, η ελευθερία της συνειδήσεως, και εντεύθεν η ηθική
και το δίκαιο, είναι φαντασιώσεις; Μήπως η ελευθερία της βουλήσεως, η
ελευθερία της συνειδήσεως, και εντεύθεν η ηθική και το δίκαιο, είναι λέξεις χωρίς ουσιαστικό οντολογικό περιεχόμενο; Μήπως η ελευθερία της
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βουλήσεως, η ελευθερία της συνειδήσεως, και εντεύθεν και το δίκαιο,
από απόψεως σημειολογίας [15], είναι πλέον μόνον παραδοσιακές φωνητικές εκφράσεις (verbal expressions), των οποίων οι αντίστοιχες περιέχουσες μονάδες (context units) στερούνται οντολογικού περιεχομένου;
Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να τεθούν και να γίνει προσπάθεια να δοθούν
απαντήσεις. Αλλιώς οι ελευθεροτέκτονες θα πρέπει να παραιτηθούν από
την ανέγερση ναών γνώσης και πράξης για τα θέματα αυτά.
Ο Immanuel Kant μας προστάζει, ήδη από το 1784, "Θαρσείν γνώναι"
("Sapere aude"), στην περίφημη διατριβή του με τίτλο "Απαντώντας στο
ερώτημα: Τί είναι Διαφωτισμός" [16]. "Θαρσείν γνώναι", λοιπόν, η επιταγή
του Διαφωτισμού. Να θέτουμε ερωτήματα είναι και η επιταγή των ελευθεροτεκτόνων, γνήσιων, κατά την γνώμη μου, τέκνων του Διαφωτισμού. Η
επιταγή αυτή είναι περισσότερο επιτακτική σήμερα, στις απαρχές του 21ου
αιώνα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε αμφισβητηθεί η οντολογική αξία της ελευθερίας της βουλήσεως και της ελευθερίας της συνειδήσεως, των θεμελίων
του δικαίου κατά το πρότυπο του κράτους δικαίου (the rule of the law), από
τόσους πολλούς κορυφαίους ακαδημαϊκούς διδασκάλους, τόσων πολλών
επιφανών πανεπιστημίων, όπως Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford,
University of California, University of Pennsylvania [5, 8-11]. Μήπως, λοιπόν,
η ελευθερία της βουλήσεως, και εντεύθεν η ηθική και το δίκαιο, είναι φαντασιώσεις (illusions) και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου λέξεις [10]; Τα
ερωτήματα αυτά πρέπει να τεθούν και να γίνει προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις. Αυτό μας επιβάλλει η ελευθεροτεκτονική διδασκαλία.
Ένας κορυφαίος βιολόγος-γενετιστής, ο Richard Lewontin, καθηγητής στο Harvard University, έγραψε πριν από λίγα χρόνια σχετικά με τη
δυνατότητα απαντήσεως στα ερωτήματα αυτά: "Τελικώς … πρέπει να
πω ότι οι ερευνητές πρέπει να απαλλαγούν από την παιδιάστικη άποψη
ότι κάθε τι που μας ενδιαφέρει για τη φύση μπορεί να κατανοηθεί. …
Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς η νόηση (ο,τιδήποτε είναι αυτή) αναπτύχτηκε, εξαπλώθηκε και διαμορφώθηκε, αλλά δεν
μπορούμε να την κατανοήσουμε." [17]. Ο τίτλος της επιστημονικής δημοσιεύσεως του καθηγητή Richard Lewontin είναι: "Ερωτήματα που ποτέ
δεν θα απαντηθούν" (βλέπε εικόνα 3).
Μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές, και λαμβανομένων
υπόψη των ευρημάτων της νευροβιολογίας και της νευροηθικής στις
απαρχές του 21ου αιώνα, υπάρχουν θεμελιωδώς διιστάμενες απόψεις
για το τί είναι η νόηση (cognition), οι νοητικές λειτουργίες (cognition

Εικόνα 3. Από το τέλος του 20ου αιώνα διάσημοι επιστήμονες διατυπώνουν αμφιβολίες για την δυνατότητα επιστημονικής κατανοήσεως από τον άνθρωπο σπουδαίων φαινομένων της φύσεως. Σχετικά δημοσιεύματα από διάσημους επιστήμονες. Άνω Αριστερά: D. J. Chalmers (Καθηγητής Φιλοσοφίας Australian National University) 1996 "The Conscious
Mind" Oxford University Press. Άνω Δεξιά: R. Lewontin 1998 (Καθηγητής Γενετικής Harvard University)"Questions we
will never answer" In An invitation to Cognitive Science MIT Press. Κάτω Αριστερά: L. M. Krauss (Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής University of Arizona) 2012 "A Universe from Nothing". Κάτω Δεξιά: E. O. Wilson (Καθηγητής Βιολογίας
Harvard University και υπέρμαχος της Κοινωνιοβιολογίας, που ανάγει όλη την κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου
σε βιολογικούς παράγοντες) 1999 "Concilience: The Unity of Knowledge" Random House Inc.

functions), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και η συνειδητότητα [5], αλλά και η ηθική συνείδηση [5], και ό,τι γενικώς ονομάζουμε νου
[5]
. Μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν γνωρίζουμε εάν
η νόηση, οι νοητικές λειτουργίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και η συνειδητότητα, αλλά και η (ηθική) συνείδηση, και ό,τι γενικώς ονομάζουμε νου, ταυτίζονται ή όχι με τη δομή και τη λειτουργία του
εγκεφάλου, όπως αυτές ελέγχονται από το DNA [5].
Εν τούτοις, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μόνο που γνωρίζουμε από τα πειραματικά και παρατηρησιακά δεδομένα της νευροβιολογίας για τη νόηση και τις νοητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανόμενων
βεβαίως και της συνειδητότητας αλλά και της (ηθικής) συνειδήσεως, είναι η πλήρως αποδεδειγμένη ύπαρξη χρονικού στατιστικού συσχετισμού
μεταξύ της ενεργοποίησης συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου και
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συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών. Αλλά, όπως αναφέρθηκε ήδη πιο
πάνω, η ύπαρξη στατιστικού συσχετισμού δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αιτιατού [5]. Οι απόψεις-επιστημονικές υποθέσεις περί της ελευθερίας
της βουλήσεως και της ελευθερίας της συνειδήσεως, που ήδη σχολιάσθηκαν, δεν βασίζονται λοιπόν σε πειραματικά ή παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά σε ερμηνείες (εντός βεβαίως των αυστηρών ορίων της επιστημονικής δεοντολογίας) πειραματικών και παρατηρησιακών δεδομένων.
Είναι ακριβώς μία περίπτωση όπου ισχύει ο περίφημος αφορισμός του
Friedrich Nietzsche "Όχι, δεν υπάρχουν απευθείας δεδομένα, μόνον ερμηνείες" ("Nein, gerade tatsachen gibt es nicht, nur interpretationen") [18].
Κατά άποψη μου, το πρόβλημα της ελευθερίας και της ελευθερίας της
βουλήσεως όχι μόνον κείται πέραν των μέχρι τώρα πειραματικών δεδομένων και των ερμηνειών τους, αλλά πιθανόν να κείται και πέραν των δυνατοτήτων του ανθρώπινου νου να το λύσει. Ο ακαδημαϊκός διδάσκαλος
Richard Lewontin προειδοποιεί τους συναδέλφους του ότι ο ανθρώπινος
νους (ο,τιδήποτε είναι αυτό) είναι ίσως αδύναμος να κατανοήσει όλα όσα
συμβαίνουν γύρω μας. Ίσως να είμαστε πιο κοντά στον διάσημο θεωρητικό φυσικό Stephen Hawking, καθηγητή στο University of Cambridge,
που φιλοδοξεί να περιγράψει τον Κόσμο και όχι να τον κατανοήσει [19]. Σε
αντίθεση με τον επίσης διάσημο θεωρητικό φυσικό, και συνάδελφό του,
Roger Penrose, καθηγητή στο University of Oxford, ο οποίος θεωρεί ότι ο
ανθρώπινος νους έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον Κόσμο [19]. Ποιός
από τους δύο διάσημους ακαδημαϊκούς διδασκάλους είναι πιο κοντά στην
αλήθεια; Δεν γνωρίζουμε! Όχι! Σήμερα στις απαρχές του 21ου αιώνα δεν
γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς αναδύεται η αίσθηση της ελευθερίας της
βουλήσεως, της ελευθερίας συνειδήσεως και εντεύθεν η ηθική και το δίκαιο, και γενικότερα πώς αναδύονται οι νοητικές λειτουργίες εν γένει και
τί είναι ο νους! Και ίσως ποτέ να μην το γνωρίσουμε!
Αλλά μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη πλήρως πώς αναδύθηκε και πώς είναι συγκροτημένος,
σε υποατομικό επίπεδο, ο φυσικός υλικός που μας περιβάλλει (βλέπε
εικόνα 3). Ίσως το αίτημα για την κατανόηση του νου και των νοητικών
λειτουργιών, συμπεριλαμβανόμενης και της ελευθερίας της βουλήσεως, της ελευθερίας της συνειδήσεως και του δικαίου, πρέπει να αναμένει την πλήρη κατανόηση της δομής του υλικού κόσμου, συμπεριλαμβανόμενου και του εγκεφάλου, του υλικού φορέα του νου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και ο E. O. Wilson, καθηγητής βιολογίας

στο University of Harvard, το πιο πρόσφατο σύγγραμμά του (1999) γράφει
"… η ηθική και η θρησκεία είναι ακόμη πολύ περίπλοκα θέματα για να εξηγηθούν σε βάθος από τη σύγχρονη επιστήμη …Θα λυπηθώ αν εγκαταλείψουμε τις σεβαστές ιερές παραδόσεις … Είτε άθεοι είτε θρησκευόμενοι
πιστοί, ας ορκιζόμαστε στη Βίβλο και ας συνεχίσουμε να ακούμε το ‘ο Θεός
ας με βοηθήσει’." [20] (βλέπε εικόνα 3). Ο καθηγητής E. O. Wilson είναι ο
θεμελιωτής της κοινωνιοβιολογίας, του οποίου το βιβλίο "Sociobiology.
The New Synthesis" [21] (1975) παρουσίασε και διέδωσε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, την επιστημονική υπόθεση
ότι η όλη κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης
και της ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, θεμελιώνεται στο βιολογικό υπόβαθρό του όπως αυτό ελέγχεται από το DNA.
Με ελεύθερη την βούλησή του (ή την αίσθηση ή τη φαντασίωση της
ελευθερίας της βουλήσεως, αν ο εγκέφαλος είναι ο νους) κάθε στοχαζόμενος άνθρωπος μπορεί, στις απαρχές του 21ου αιώνα, να επιλέξει όποια
από τις δύο αναπόδεικτες απόψεις-υποθέσεις θεωρεί πιο συμβατή με την
κοσμοαντίληψή του: 1) Οι νοητικές λειτουργίες είναι ο εγκέφαλος και,
επομένως, οι έννοιες της ελευθερίας της βουλήσεως, της ελευθερίας της
συνειδήσεως και του δικαίου είναι προϊόντα της δομής και λειτουργίας
του εγκεφάλου (βλέπε εικόνα 1 και πίνακα), όπως αυτή ελέγχεται από το
DNA ή 2) Ο νους είναι οντότητα αυτόνομη και διακριτή του εγκεφάλου,
δηλοποιούμενη στον εγκέφαλο και, επομένως, οι έννοιες της ελευθερίας της βουλήσεως, της ελευθερίας της συνειδήσεως και του δικαίου
είναι και οντολογικές οντότητες, που πηγάζουν από την αυτόνομη και διακριτή από τον εγκέφαλο οντότητα του νου. Αρκεί να έχει υπόψη του ότι
υπάρχει και η αντίθετη αναπόδεικτη υπόθεση, την οποία ο ορθολογισμός
(rationalism) δεν του επιτρέπει να απορρίψει de facto [5]. Παρά το ότι
προσπάθειες γίνονται για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ της βιολογικής αντικειμενικότητας της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου και
της υποκειμενικής καταληπτότητας του νου [22], το χάσμα μεταξύ των δύο
πιο πάνω διιστάμενων απόψεων-επιστημονικών υποθέσεων παραμένει,
κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά αγεφύρωτο. (βλέπε πίνακα).
Είναι όμως προφανές ότι οι αναπόδεικτες, αλλά διατυπωμένες μέσα
στα πλαίσια της επιστημονικής δεοντολογίας, απόψεις-επιστημονικές
υποθέσεις, ότι ο νους και οι νοητικές λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της βουλήσεως, της ελευθερίας της συνειδήσεως
και του δικαίου) δεν είναι bona fide αυτοδύναμες οντολογικές αξίες
δηλοποιούμενες στον εγκέφαλο [5] (βλέπε πίνακα). αλλά φαντασιώ-
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σεις-βιοχημικά παράγωγα, δημιουργούμενα στον εγκέφαλο [5] από την
ελεγχόμενη από το DNA δομή και λειτουργία του, δεν είναι συμβατές
ούτε με την ελευθεροτεκτονική αντίληψη αλλά, και το σπουδαιότερο,
ούτε με τη δυτικοευρωπαϊκού τύπου θεσμοθετημένη δημοκρατία. Και η
ελευθεροτεκτονική αντίληψη και η δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία βασίζονται στην a priori αποδοχή της ελευθερίας της βουλήσεως
και της ελευθερίας της συνειδήσεως ως bona fide οντολογικών αξιών.
Συμπέρασμα: Ο εκθετικισμός, η εφαρμογή δηλαδή των μεθοδολογιών
των καλουμένων θετικών επιστημών για την εξήγηση της φύσης του νου
και εντεύθεν της ελευθερίας, της ελευθερίας της βουλήσεως και των, συνδεόμενων με την τελευταία, ηθικής και δικαίου, όπως αυτός επάγεται από
τον προτεινόμενο στις αρχές του 21ου αιώνα νευροβιολογικό εκθετικισμό
των εννοιών αυτών, οδηγεί στην εκθεμελίωση της ελευθεροτεκτονικής
αντιλήψεως και της δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατίας και του δικαίου. Ο νευροβιολογικός αυτός εκθετικισμός, η προσπάθεια δηλαδή μιας
επιστημονικής νευροβιολογικής εξήγησης της ελευθερίας της βουλήσεως
και εντεύθεν της ηθικής και του δικαίου, για την υποκατάσταση του αρχέγονου, υπερβατικού, θρησκειολογικού, αποκαλυπτικού μηνύματος ελευθερίας και ηθικής[3,5], προβλήματα δημιούργησε [5,9-13] και λύσεις δεν έδωσε. n
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Ο χρόνος στον
Τεκτονισμό
Ιωάννης-Μάριος Κολιόπουλος
καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Χρόνος και Δημιουργία Ordo ab Chao (Η τάξη από το Χάος)
Συγχρόνως «Φως- εκ του Σκότους» (ex tenebris). Φράσεις τεκτονικές με βαθύτατο νόημα και συμβολισμό. Η αρχή της Δημιουργίας και της
Ύπαρξης. Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά αναγκαίος
ο χρόνος.
Χρόνος για να υπάρχουμε, να σκεπτόμαστε, να ζούμε
μέσα στον χρόνο και ο χρόνος (ως διάρκεια, μεταβολή...)
να ζει μέσα μας... Φυσικά και πριν από τη δική μας γέννηση, αλλά και την εμφάνιση της ζωής, υφίστατο χρόνος (πώς μπορεί να δημιουργηθεί κάτι αν δεν υπάρξει
η στιγμή, που είναι χρόνος;) και αν δεν το συνοδεύει η
διάρκεια (ακόμη και η φθορά;). Αυτά είναι αναμφισβήτητα και χρόνος!
Άρα τα πάντα εγένετο εν χρόνω.
Preston William (1742-1823)

Ο αδ. Preston William (1742-1823) στο «Illustration
of Masony» αναφέρει: «Ο Τεκτονισμός συνυπάρχει με
την κτίση του κόσμου! Με τη συμμετρία και την αρμονία
της Δημιουργίας».
Παρά την υπερβολή που διακρίνει αυτή την άποψη,
κρύβει κάποια αλήθεια (ή ψήγματα αυτής). Γι’ αυτό και
οι αδ. Anderson, Mackey κά., δέχονται ότι όλα συνέβησαν «εν χρόνω», με τη δημιουργία του κόσμου, όπου
ο ΜAΤΣ, ενεφύσησεν στον Άνθρωπο όχι μόνο τη ζωή,
αλλά και τις ηθικές αρχές κι αξίες και κυρίως την αναζήτηση (αυτό που μας χαρακτηρίζει).

James Anderson

Ξεκινούν όλα (ιδίως η τάξη) από το χάος. Από το

όμορφο, το αδιαφοροποίητο, ίσως και το ανύπαρκτο. Το άμορφο, το
ατελέστατο μορφοποιείται γίνεται φύση, ύλη. Το ανύπαρκτο γίνεται
ύπαρξη. Η άβυσσος (για να θυμηθούμε τον αδ. Ν. Καζαντζάκη), τότε γεφυρώνεται, εξουδετερώνεται (άλλο, αν πάντα «χάσκει»
μέσα μας, υπαναγωγή και επιστροφή).
Αν ρωτήσουμε: Τί συντελεί στη διαμόρφωση, στο γίγνεσθαι, στη δια - (ή μετα-)μόρφωση αυτή;
Εμείς, (επιτρέψατε μου την προσωπική υπόθεση),
θεωρούμε ότι είναι ο ... χρόνος! Αυτός φέρνει την αρχή,
προκαλεί το ξεκίνημα της δημιουργίας, αλλά και τη διατήρηση αυτής, δηλ. της ύπαρξης της ζωής (παρά την αυξανόμενη εντροπία ή τη φθορά ή το θάνατο που την αναιρεί).
Με το χρόνο (φυσικά και με το χώρο, για να δεχτεί
όλα τα δημιουργήματα και την ύλη και τη δομή), «εισδύει» στον κόσμο το αδύνατο2 (που έτσι μετατρέπεται σε Mackey
δυνατό), το περιττό2 (που αυτο-αναιρείται), το τυχαίο29
(που εκφράζει ακόμη και την πιο απίθανη πιθανότητα)
και κυρίως το αναγκαίο2 (ακόμη και αν δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε
ή να το κατανοήσουμε). Φυσικά με την επέμβαση του ΜΑΤΣ3 που είναι ο
Δημιουργός του κόσμου, του χρόνου μα και της αιωνιότητας.
Στον Σκοτεινό θάλαμο
Με την πρώτη επαφή με τον τεκτονισμό, από τον
θάλαμο των σκέψεων (το «Διασκεοτήριο»), συναντάμε
σύμβολα του χρόνου:
Το κυριότερο είναι, το αμμόμετρο ή η κλεψύδρα, που
μετρά τον χρόνο.
Το αμμόμετρο υπενθυμίζει και υποδεικνύει, ότι όπως
O. Wirth
κυλάει «τρέχει» «χύνεται» η άμμος, έτσι και ο χρόνος
κυλάει και τα πάντα μεταβάλλονται. Έτσι προβάλλει ένας
βασικός νόμος της Φύσης, ο νόμος της κίνησης. (Και η κίνηση καθορίζει
τον χρόνο και ο χρόνος ορίζεται από την κίνηση. Αμφίπλευρη ενότητα
και αλληλεπίδραση).
Ο αδ. O. Wirth (στο «Βιβλίο του Μαθητή» αλλά και σε άλλα), μας λέγει ότι «η κλεψύδρα είναι σύμβολο του ... Κρόνου!» (διότι ως γνωστόν
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ο χρόνος διαρρέει, διαλύει, καταστρέφει ή μεταβάλλει κάθε πρόσκαιρη
μορφή).
Οι αδ. Lennhoff και Posner (στο Διεθνές Λεξικόν τους εκδ. Verlag,
1932 σ. 114) προχωρούν από την ιδέα της φθοράς μέχρι και τον θάνατο,
μάλιστα αποκαλούν την κλεψύδρα «σύμβολο του θανάτου» (άλλωστε
έχουμε στο σκοτεινό θάλαμο και
το σύμβολο του θανάτου).
Υπάρχουν εκτός από την κλεψύδρα και άλλα σύμβολα του
χρόνου, πιθανώς όχι τόσον άμεσα
αντιληπτά. Ένα από αυτά είναι και
ο αλέκτωρ, που με τη φωνή του
διώχνει της νύχτας τις δυνάμεις
και τα σκότη, έτσι «προ-αγγέλλει» την ανατολή, την εμφάνιση
του Ήλιου και του Φωτός.
Ο αδ. Reghellini αναφέρει ότι
ο «αλέκτωρ» ήταν σύμβολο του ήλιου και της ζωής κ.ά.
Στην Στοά
Η τεκτονική Στοά συμβολίζει τη Φύση,4 τον κόσμο (τη δημιουργία)
και το σύμπαν (δηλ. τα πάντα!), ο θόλος της τον ουρανό και εμείς τους
κατοίκους της γης.
Ο χρόνος ακούγεται έμμεσα από τις ώρες εργασίας.
- Ποίαν ώρα αρχίζουμε τις εργασίες μας και τί ώρα τις περατώνουμε;
Ξεκινάμε, «ανοίγουμε», το μεσημέρι «συμβολικά». Παλιά συνήθεια
των οικοδόμων - τεκτόνων, αλλά και άλλων εργατών, που εκείνη την
ώρα, μετά την εργασία, συγκεντρώνονταν να προβούν σε πνευματική
ενασχόληση...
Τα «μεσάνυχτα» (πάλι συμβολικά) τελείωναν τα έργα των.
Σ άλλους βαθμούς οι ώρες εργασίας και αναπαύσεως διαφοροποιούνται και αποκτούν άλλη, άλλοτε σημασία ή συμβολισμό.
1

Ο χρόνος επίσης εκδηλώνεται και στην ερώτηση;

- Ποίαν ηλικίαν έχετε; Φυσικά όλα συμβολικά.
Στη Στ. συναντάμε και άλλα σύμβολα που πιθανώς έχουν σχέση με
την χρονικότητα όπως:
Ο κανόνας, με τις 24 υποδιαιρέσεις του (ίντσες), που υπενθυμίζει
την ευθύτητα, το δίκαιον,
τον νόμο. Αυτό το 24 μας
παραπέμπει σαφώς στις 24
ώρες.
Το ίδιο δέχεται και ο αδ.
Mackey που αναφέρει ότι
πρέπει να ρυθμίζουμε το
24ωρο μας ώστε να υπάρχουν:
8 ώρες προς εργασία
8 ώρες προς αναψυχή
και ύπνο, τέλος
8 ώρες στον Θεό και τον
πλησίον μας. (τον αναξιοπαθούντα. Πιθανώς και για
τη Στ.).
Ο χρόνος, ως διάρκεια,
αλλά και ως ... υπέρβαση!,
συμβολίζεται γενικώς στη
Στ. αυτή λειτουργεί στο
χρόνο, αλλά και ο χρόνος
στην Στ. αποκτά άλλες «διαστάσεις» μας οδηγεί στην Ανατολή. Ως μία
συνεχής υπενθύμιση της Ανατολής, ως μια συνεχής υπενθύμιση της
Αρχής, της γέννησης του φωτός και της εύρεσης της αληθείας, της παρουσίας των συμβόλων του ήλιου, της σελήνης, του ιερού Δέλτα, αλλά
ακόμη πιο υπέρ-βατικά, αφορά και την Αιώνια Ανατολή (το επέκεινα).
Ακόμη μπορεί ο εμπνευσμένος τέκτων να εννοήσει τη μεταφυσική (συμβολική) σημασία του Αδάμ (του πρώτου όντος που αφυπνίσθηκε η συνείδηση, εκδηλώθηκε η βούληση και η εκλογή και απέκτησε την ελευθερία.
Διαβάστε σχετικά τον θεολόγο-φιλόσοφο Μπερντιάγιεφ! Κι ο άνθρωπος
τέκτων αναζήτησε τον Θεό ή ακόμη ταυτίσθηκε με τον Αδάμ-Καδμόν.

50 ομιλίες

ομιλίες 51
Ο αδ. Anderson, αναφέρει ότι είχε ο Αδάμ συνείδηση του χρόνου και
εδίδαξε γεωμετρία τους γυιούς του. Σίγουρα μέσα στην υπερβολή, οι
αδ. μας κάτι άλλο θέλουν να μας πουν...
Στην Στ. για τους «μεμυημένους» (και αυτό αναφέρεται ανεξάρτητα
από χρόνο παρακολούθησης και βαθμών!), όχι μόνο ο χρόνος αλλά και
η αιωνιότητα είναι... παρούσα!

Salvador Dali

Ο αιών απαιτεί στην μυστική (ή μυστικιστική) αναζήτηση την έννοια του πνεύματος. Αυτό που ενώνει την ανθρώπινη
με την θεία (ουράνια) υπόσταση. Όπως
ιδιαίτερα εμφανίζεται στους Γνωστικούς, τους Μανιχαίους κ.ά. Ακόμη στα
ιπποτικά του Μεσαίωνα τάγματα, το αιών
χαρακτήριζε τον εξαγνισμένο «τέλειο»
ιππότη που όταν τον ρωτούσαν πόσων
χρόνων είναι:
Αυτός απαντούσε: «Ενός αιώνος και
επέκεινα»!
(Δεν έχω απαίτηση να γίνουν αυτά δεκτά ή αποδεκτά, αλλά τα παραθέτω ως αφορμή κι ευκαιρία προβληματισμού).
Έτσι στον Τεκτονισμό όχι μόνο σύμβολα ή αναφορές στον χρόνο
απαντούμε, αλλά και στην αιωνιότητα και στην αθανασία όπως π.χ. με
την ακακία5.
Πάλι, μην ξεχνάτε και την Αιωνία Ανατολή!
Φυσικά ο χρόνος προβάλλει ως διάρκεια για τη λάξευση του ακατέργαστου λίθου, τη δική μας ψυχική και πνευματική ανέλιξη, για να προχωρήσουμε σ’ άλλους βαθμούς, να αυτοκαθαρθούμε κ.ά..
Ο Χρόνος στην Αδελφότητα
Ο χρόνος και η λατρεία του χρόνου εκδηλώνεται στον Τεκτονισμό με
τις γιορτές του Ήλιου. Τα Ηλιοστάσια, τις Ισημερίες και οι ημερομηνίες
αυτών, συνδυάζονται και με τις εορτές των δύο αγίων Ιωάννηδων! (που
είναι οι Άγιοι και προστάτες της αδελφότητας) του Βαπτιστού Ιωάννη,
στις 24 Ιουνίου και του Ευαγγελιστού, στις 27 Δεκεμβρίου κ.ά.

Φυσικά και δεν είναι (χρονικά και ως κείμενο) εφικτό να εξαντληθεί
το θέμα. Ορισμένες μόνο νύξεις, αναφορές και ψήγματα καταθέτουμε6.
Ως κατάληξη (ή συμπέρασμα) επιτρέψατε μου: ο Τεκτονισμός μας διδάσκει όχι μόνο άμεσα, αλλά κυρίως έμμεσα την αξία και τη χρησιμότητα του χρόνου (για τις ώρες, έναρξη κλπ. της εργασίας, με σύμβολα
κ.ά.) αλλά και της αχρονικότητας!
Μια τομή στο χρόνο! Μια διαστολή
του χρόνου προς την ... αιωνιότητα.
Για την «είσδυση» της αιωνιότητας (μαζί με την αθανασία) και την
πίστη στον ΜΑΤΣ, στο τώρα, στο
«νυν». Η οικείωση, η γνώση και
επίκληση του ΜΑΤΣ, μας καθιστά
ικανούς να συλλάβουμε πέρα από
το χρόνο (των κοινών ανθρώπων
ή της αμύητης κοινωνίας), τις έννοιες αυτές. Αυτό, το θεωρώ ύψι- Salvador Dali
στη προσφορά...
Κατάληξη (κατακλείδα) νέα αρχή;

«... Στο τέλος μου βρίσκεται η αρχή ...»
T.S. Eliot
Η φράση αυτή του «προφητικού» ποιητή, μας δηλώνει ότι θεωρούμε ως «τέλος» (μπορεί να είναι ή μας σηματοδοτεί) μια νέα «αρχή».
Ιδιαίτερα στην προβληματική του χρόνου. Εδώ όμως ο ίδιος ο χρόνος
επεμβαίνει ως παρελθόν να δηλώσει το τετελεσμένον και ως μέλλον
να αναγγείλει το αναμενόμενο, ενώ ως παρόν δεν υφίσταται, παρά ως
«στιγμή», ως οριακή μεταβατική κατάσταση.
Αλλά και ως ουσία έννοια ο χρόνος πιθανότατα να μην έχει αρχή,
μήτε τέλος και έτσι είναι αδύνατο να τελειώνει ο ίδιος ή ως κείμενο! Και
όμως είναι αναπόφευκτο.
Στις ακροτελεύτιες γραμμές του δοκιμίου αυτού, θα προσπαθήσω να
είμαι πιο προσωπικός, χωρίς να έχουμε εξαντλήσει ένα ανεξάντλητο
θέμα! Το τεράστιο, ασύλληπτο και μυστηριώδες του χρόνου θέμα θα το
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περιορίσουμε (αναγκαστικά και τελεσίδικα) σε δύο καίριες ερωτήσεις:
•

Υπάρχει ή δεν υπάρχει χρόνος;

•

Πώς η σκέψη μας συλλαμβάνει τον χρόνο;
Υπάρχει ή δεν υφίσταται χρόνος;
Σε έναν απόλυτο εγελειανό συλλογισμό δεχόμαστε και τα δύο (όσο και αυτό
φαίνεται αντινομία ή αντί-φαση ή άλλα
αντί-!).
Δεν υπάρχει χρόνος!

Salvador Dali

Διότι είναι μια καθαρά ανθρώπινη
αντίληψη, επινόηση ή πιότερο ανάγκη
(Για τις ανάγκες μας να κάνουμε «μεταφορές» από το χώρο, να αντιλαμβανόμαστε τις μεταβολές που αλλιώς θα συμπίπτουν ή θα είχαν όλες έναν μη αληθινό
συγχρονισμό!, να σημειώνουμε το διάστημα κ.ά.).
Πηγάζει του χρόνου η έννοια, από την εσώτερη ανάγκη μας να συλλάβουμε την α-σύλληπτη διάρκεια. Να εξηγήσουμε την περιοδικότητα
(ή και τον ρυθμό) εκδηλώσεων, φαινομένων π.χ. κιρκαδικών κ.ά. (καρδιακών) ρυθμών, βλ. «Βιολογία» του Χρόνου).
Ουσιαστικά είναι μια «συνθήκη» και «συμβατικότητα» που γίνεται
ορατή ή αισθητή με τα ρολόγια (που δείχνουν μεταβολή στο χώρο!, δηλ.
μια νέα θέση, των δεικτών και εμείς αυτό το λαμβάνουμε ως διάρκεια).
Φυσικά και δεν είμαι βέβαιος για την μη ύπαρξη του χρόνου! Γνωρίζω και ενίοτε ζω την εκμηδένιση του χρόνου!
Πιθανώς στον ύπνο, στο όνειρο, ιδίως στην έκσταση (οποιασδήποτε
μορφής, από την απόλαυση μιας μουσικής, ενός έργου ή μιας ερωτικής
συνεύρεσης μιας θρησκευτικής έξαρσης ή μιας στιγμής δημιουργίας και
έμπνευσης, που τότε έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος σταματάει! ή εκτείνεται στο άπειρο).
Ο χρόνος, λοιπόν, «σταματάει» (ή εκμηδενίζεται) και σε στιγμές βαθειάς συγκίνησης (χαράς, λύπης, οδύνης και ηδονής κά.).

Ο Τζώρτζ Μπέρναντ Σω τις στιγμές αυτές είχε αποκαλέσει «αιωνιότητα μέσα σε μια στιγμή»!
Επίσης ο Ζήνων (η ελεατική σχολή) αρνούνται τον χρόνο, όπως και
την κίνηση. Τέλος, πιο σύγχρονα, έχουμε τον Μακ Ταγκάρτ να μας εξηγεί
την ανυπαρξία του χρόνου!
Η θεωρία της σχετικότητας μας έμαθε, πως ο χρόνος
είναι ένα μέγεθος σχετικό με το χώρο και ιδίως σχετικό
με τον εαυτό του!
Και όμως πιστεύουμε (ή ζούμε) στο χρόνο και αντι
παλεύουμε αυτόν!
Ο άνθρωπος, δεν είναι «πλάστης» του χρόνου, απλώς
χρονικοποιείται! (Τι σημαίνει αυτό; Ενσωματώνει και βιώνει βαθειά μέσα του το χρόνο και ο χρόνος τον υψώνει
σε Είναι! Όπως θέλει και ο Martin Heiddeger ιδίως στη
σ. 634 κι εξής του έργου του, που έχει εκδοθεί και στη
γλώσσα μας (ως «Είναι και Χρόνος», 2 τόμοι, μετ. Γ. Τζα- Martin Heiddeger
βάρα, από τη «Δωδώνη» 1978-1985). Ιδίως με την εκστατική στιγμή ή ματιά (το attimo Augenblick), την αυθεντική απόφαση και
τη μέριμνα για το μέλλον.
Συλλαμβάνουμε τον «ασύλληπτο» χρόνο μέσα από τη μνήμη ως παρελθόν. Το παρελθόν που διατηρείται, σαν τις αναμνηστικές «φωτογραφίες», στη μνήμη, δεν αποτυπώνει... χρόνο!, αλλά τα ... συμβάντα, τα γεγονότα, εικόνες παρελθόντος. Αυτά, μνήμη κι ενθύμια, μας μεταφέρουν
στο τότε, αλλά τώρα! Ουσιαστικά το τότε γίνεται τώρα!
Το μέλλον, αφού δεν το γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να το προβλέψουμε, πως το ζούμε; Απλά το φανταζόμεθα, το προσδοκούμε, το αναμένουμε.
Μερικοί επιχειρούν, ίσως ανοήτως και αστόχως, να πληροφορηθούν για
το μέλλον από μέντιουμ, από τις γραμμές του χεριού, από χαρτορίχτρες,
«μαντείες» ή από αστρολογία, ωροσκόπια κά.! Τόση είναι η δίψα τους να
μάθουν για το αύριο, τώρα πάλι! Ζητούν το μέλλον στο τώρα!
Αντιπαλεύουμε τον «φθοροποιό» χρόνο, με κάθε μέσο. Ας θυμηθούμε, πρόχειρα. Την ηλικία μας (αυτό που γράφει η ταυτότητα μας!, καμμιά
φορά κι αυτό το αλλάζουμε), άγχος, δυσάρεστη υπενθύμιση (εκτός των
γενεθλίων που τα γιορτάζουμε). Η αιώνια προσπάθεια του ανθρώπου ν’
αρνηθεί το χρόνο, τα γηρατειά (θυμηθείτε σύντομα Φάουστ, Πορτραίτο
Ντόριαν Γκρέϋ).
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Για να «πολεμήσει» τον χρόνο και τη φθορά, ο άνθρωπος δημιουργεί! Πνευματικά κ.ά. έργα, τέχνη, επιτεύγματα τεχνικής και πολιτισμού,
μνημεία, «μνημεία αθανασίας». Ουσιαστικά μνημεία που «παγώνουν
τον χρόνο» (σαν το κλικ της φωτογραφικής μηχανής).

Ο Χρόνος προσωπική σύλληψη
ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ
ΕΞΩ (Στη φύση, στην πραγματικότητα, στον έξω κόσμο)
Αστρικός χρόνος

Την απόλυτη σχετικότητα του χρόνου, μπορούμε καλύτερα να εννοήσουμε αν «συλλάβουμε» (σχεδόν αδύνατον), την αστρονομία! Πόσα εκατομμύρια έτη φωτός σ’ απόσταση αλλά και σε χρόνο υφίστανται γαλαξίες κ.ά. και τότε ας μιλήσουμε το τί είναι... παρόν, παρελθόν και μέλλον!

Φυσικά φαινόμενα, εκδηλώσεις: Ήλιου πορεία, κίνηση
(ημέρα-νύκτα, εποχές, ηλιοστάσια κ.ά.)
Μεταβολές κατά διαστήματα (σπορά, θερισμός, πτώση φύλλων κ.ά.)
Αντι-κειμενικά δεδομένα (ρολόγια, ημερολόγια, καταγραφή κ.ά.)
Αλλαγές

Δέχομαι τον χρόνο ως «νυν» (Αριστοτέλης) ή «τώρα» Hegel (δηλ.
ως στιγμή και σημείο), ενώ συγχρόνως προβάλλει η «διαλεκτική» άρνηση του χρόνου (όπως και του διαστήματος), για να τον υπερβούμε με
την αιωνιότητα, το «αληθές παρόν». Ο ίδιος, ο μέγας φιλόσοφος (και
οδηγός για πολλούς από μας) γράφει7.
«Ο χρόνος είναι το είναι που, ενώ είναι, δεν είναι και ενώ δεν είναι,
είναι: το διαισθητό Γίγνεσθαι»... Ίσως στο βάθος (χωρίς να το λέει καθαρά, απ’ ότι έχω καταλάβει) ταυτίζει το χρόνο με τον άνθρωπο! Η ταύτιση
αυτή του χρόνου και του ανθρωπίνου πνεύματος, στον Έγελο, εμφανίζεται ως δεσμός «αρνήσεων της άρνησης» δηλ. διαλεκτικός.
Γνωρίζω ότι μου είναι δύσκολο να εξηγήσω, σε ανθρώπους που δεν
έχουν ασκηθεί στη διαλεκτική, με τις έννοιες αυτές. Αλλωστε σε αυτά πιστεύω υπερτερεί! η διαλεκτική: Διότι φέρνει σε ενότητα (δια-λέγεσθαι) το
continuum των αρνητικών και ασύλληπτων στιγμών, όπως του χρόνου.
Ο Heggel προχωρεί ακόμη και γράφει8: «Προσήκει στο νόημα του
πνεύματος, η εξέλιξη της ιστορίας να προάγεται εν χρόνω» Ουσιαστικά
μια εξελικτική ιστορία. Όπως η ίδια η ιστορία του χρόνου... Διότι περιέχει μέσα του το ον και το μηδέν!, το υπάρχειν και το μη.
Ο χρόνος όμως, όπως έχουμε ιδιαίτερα τονίσει, μας οδηγεί και στην
αιωνιότητα, «τον αιώνιο χρόνο» του Απόστολου των Εθνών, στον «αι-

ΧΡΟΝΟΣ - ΧΩΡΟΣ

Υπάρχει και δεν υπάρχει χρόνος!
Αυτό, προσωπικά (επιτρέψατε μου), να πιστεύω! Όπως το πρωτοθέτω με έναν απόλυτα εγελειανό τρόπο σκέψης (δεν ζητώ να το ασπασθούν άλλοι!).

Κίνηση

Διάρκεια

Συνειδητοποίηση χρόνου

Μεταβολές Ροή
ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΠΑΡΟΝ

ΜΕΛΛΟΝ

Μνήμη

«νυν» - τώρα η

Μέριμνα

στιγμή.

Ελπίδα

Πράξη -

Προθετικότητα

Εμπειρία

Προοπτική

Ανάμνηση

Πολιτιστικές, κοινωνικές κ.α. επιδράσεις. Παιδεία.
Αντιμετώπιση φθοράς, ασθένειας, θανάτου.
Ψυχική διάθεση (αναμονή, βιασύνη, συναίσθημα, ψυχωτικές καταστάσεις,
λήψη ουσιών - εθισμός κ.ά.)
Βιοθεωρία: θρησκεία, μυστικισμός, μεταφυσική,
«Βιολογικά ρολόγια»
(«Κιρκαδικός» ρυθμός - Επίφυση - ρυθμιστής, - μελατονίνη)
Επούλωση πληγών, κατάσταση αγγείων, διαίρεση κυττάρων κ.ά.
Γονίδια (tim, per)

ΥΠΟ-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ
ΕΣΩ

ΕΙΝΑΙ

(Στον εγκέφαλο μας, στη σκέψη μας, στον έσω κόσμο μας)
Εφεύρημα της Νόησης, «σύμβαση» ή «συνθήκη»;
Δημιουργός και Αφανιστής.
Δημιουργούμε και αναδημιουργούμε αέναα τον εαυτόν μας και μαζί μ’ αυτόν και τον
χρόνο, που τελικά ορίζει και καθορίζει το Είναι και το Γίγνεσθαι.
I-Μ. Κολιόpoυλος 2007

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ (θρησκεία, μεταφυσική κ.ά.)

Κυρίως όμως η ιδέα της αθανασίας ψυχής, η επαγγελία της αιώνιας
ζωής. Μια άρνηση ν’αποδεχθούμε το θάνατο και το τέλος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
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ώνα» του Πλωτίνου ή στον ίδιο τον Θεό! Στον «Θεό, που είναι ο ποιητής
της αιωνιότητας» κατά τον Αυγουστίνο ή ο ΜΑΤΣ!
Έτσι ο άνθρωπος που βιώνει το χρόνο αλλά και την υπέρ-βασή του (με
την έκ-σταση, τη «θέωση», τη «θεοπτεία») «σπάζει - διασπά του χρόνου
το φράγμα. Ο Θεός εκ-χωρεί τον χρόνο, αλλά και την αιωνιότητα, ακόμη
και το άπειρο. Δηλ. εκχωρεί ουσιαστικά κάτι από την παντοδυναμία του.
Αλλά καιρός να δούμε πώς, για μας ο άνθρωπος συλλαμβάνει τον...
χρόνο!
Η «σύλληψη» του χρόνου από την ανθρώπινη σκέψη.
Σ’ ένα διάγραμμα, (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) επιχειρούμε, να καταθέσουμε πώς,
για μας «συλλαμβάνεται» ο χρόνος, που διαπιστώνεται ή γίνεται αντιληπτός στον έξω κόσμο. Από τα φυσικά φαινόμενα και τα αντικειμενικά δεδομένα π.χ. τα ρολόγια! Σίγουρα οι αλλαγές (μεταβολές), ιδίως
η κίνηση και η διάρκεια (που δικαίως τονίζει ο Bergson), συμβάλλουν
στην συνειδητοποίηση του χρόνου μέσα μας. Με την «αντανάκλαση»
του «έξω χρόνου» στη σκέψη μας, αποκτούμε συνειδητότητα του έσω
χρόνου και του κόσμου. Σ’ αυτό πιστεύουμε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν πολλές επιδράσεις (παιδεία, βιοθεωρίες αλλά κυρίως ο δικός
μας, εσώτερος χρόνος, ο Βιολογικός) ιδίως οι κιρκαδικοί ρυθμοί, που
κυρίως ρυθμίζονται από την επίφυση (το «κωνάριο) με τη μελατονίνη
και το φως. Αλλά και γονίδια, που έχουν ευρεθεί.
Αυτό αποτελεί για μένα, το «πλαίσιο», τη «σχηματική» φυσικά αντίληψη του χρόνου (που συνυφαίνεται με το χώρο και εκτός ακόμη της
αρχής της σχετικότητας), και με το αιώνιο, βαθύτερο πόθο και αίτημα
του θνητού όντος για την συν-τριβή του χρόνου...
Μερικοί (ήδη έχω καταγράψει την πρώτη αντίδραση από αγαπητό
φίλο και ασχολούμενο με το θέμα του χρόνου, από μια πιο «κλειστή»
και υπεύθυνα «σχολιαστική» σχεδόν μονοδιάστατη αντίληψη) θα εγείρουν απορίες ή και αντιρρήσεις. Όλα θεμιτά και καλοδεχούμενα από τη
«διαλεκτική» και «δυναμική» δική μας άποψη. Αλλά ας αντι-προτείνουν
το δικό τους μοντέλο ή διάγραμμα να μας φωτίσει και μας!.
Εμείς, μετά από 45 χρόνια! ενασχόλησης με την προβληματική του
χρόνου αυτά δυνηθήκαμε να προσ-φέρουμε... Απλά ως έναυσμα ...

ΕΠΙ-ΛΟΓΟΣ - ΩΣ «ΕΠΙΤΑΦΙΟ»!
Υπήρξε κάποτε κάποιος που είχε τόσο ταυτισθεί η Ύπαρξη του, όλο
του το Είναι, με τον Χρόνο!...
Τον χρόνο δημιουργό αλλά και καταστροφέα «ανθρωποκτόνο».
Ώστε απεφάσισε, όταν έλθει η ώρα της «αποδημίας» του στον τάφο του
να γράφει:
ΕΔΩ ΚΕΙΜΑΙ ... ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!
Έτσι, συλλογίσθηκε, μειδιώντας σαρκαστικά, θα εκδικηθεί και τον
Χρόνο-Κρόνο!, αφού θα τον ταυτίσει με το Εγώ του.
Όταν όμως κατέβαζαν το φέρετρο βαθειά στη γη, ακούσθηκε από
τους ιερείς και το πλήθος:
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ!...
Είχε «νικήσει» αυτός τον χρόνο; Ή ο χρόνος τον είχε και πάλι «αφοπλίσει»; n

Παραπομπές
1 Μία σχετικά πρωτότυπη προσέγγιση.
2 Τα «στοιχεία» που μας «έμαθε» ένας από τους πολύτιμους πνευματικούς μας οδηγούς («Δασκάλους»
με Δ κεφαλαίο) ο Παν. Κανελλόπουλος στο «Μεταφυσικά προλεγόμενα» ένα αριστούργημα συλλογισμού και γνώσεως. Η «Εστία» ως εκδότης, το επανεκτύπωσε το 2003. Επηρεασμένος από τις θέσεις
αυτές καταθέσαμε το «Τα στοιχεία του κόσμου και η κατοπτρική σκέψη» 2002.
3 Η έννοια του ΜΑΤΣ δεν πρέπει να ταυτίζεται ή να συγχέεται με την του... Θεού!. Είναι πιο ευρύτερη,
βαθύτερη (από κάθε Θεό κάθε θρησκείας) δημιουργική δύναμη και ενέργεια που συνδέεται με τον
Αδάμ Καδμόν (του Παγκόσμιου ανθρώπου, των μεμυημένων) και εκφράζεται με το ανέκφραστο
τετράγραμμα στο φωτεινό Δέλτα...
4 Στον Τεκτονισμό διδασκόμεθα την τάξη, τους νόμους, την αρμονία, και την έρευνα της φύσης (που
αναπαρίσταται ως Στ.) και κυρίαρχη και καθοριστική έννοια είναι ο χρόνος!
5 Ακακία, το σύμβολο της αθανασίας και της α-χρονικότητος. Η κιβωτός της Διαθήκης, η Αγία Τράπεζα
και άλλα ιερά ήταν κατασκευασμένα από την αειθαλή ακακία (Shittah εβραϊστί, βλ. Έξοδος XXV 24,
Ησαΐας ΜΑ ΙΙ κ.ά.).
6 Για όσους επιζητούν ευρύτερη προσέγγιση του χρόνου μα και της αιωνιότητας, στον Τεκτ., συνιστώ
να διαβάσουν (ή να ξαναδιαβάσουν) το κείμενο υεκτ. μνήμης. Ομού (ας ξαναθυμηθούμε): «Να γίνουμε άξιοι να απολαύσουμε... στους πατρικούς κόλπους την αληθινή Αιωνιότητα...». «Κάθε ψυχή είναι
αθάνατη και διανύει εξελικτική τροχιά στον άπειρο χρόνο...».
7 Heggel Fr.: Encyclopadia der philosophischen Wissenschaften im Gutrisse, 1817.
8 Heggel Fr.: Die Vernunft in der Geschichte, 1837.
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Τεκτονική γεωμετρία
Προσλαμβάνουσα εικόνα συντονισμού και
εναρμόνησης
Ιωάννης Λυριτζής

Τ

ο μεγάλο άλμα του Τεκτονισμού έγκειται στο να γεφυρώσει
τον μυστικό με τον ορθό λόγο χρησιμοποιώντας την συμβολιστική μεθοδολογία.

Συντονισμός (ομηγύρεως+άμεσου περιβάλλοντος): το φαινόμενο
κατά το οποίο στην εξαναγκασμένη ταλάντωση, που προκαλείται από
τα δρώμενα, το στολισμό και τις σκέψεις π.χ. των αδ της στοάς μας, η
συχνότητά τους είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα των αδερφών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του πλάτους. Συντονισμός όμως είναι επίσης
και καθοδήγηση, ή αλληλοσυμπλήρωση, συμφωνία του τόνου και του
ρυθμού, θα λέγαμε στη μουσική.
Εναρμόνιση (συγκέντρωση προσοχής μας προς
κάποιο σημείο): η προσαρμογή της προσοχής μας
(μέσα στη στοά και κατά τη διάρκεια εργασιών μας),
ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με άλλες σκέψεις,
αλλά προς ένα και μοναδικό σημείο.
Από τα παραπάνω άρχεται ο συντονισμός και ακολουθεί η εναρμόνιση.

Από τους πανάρχαιους χρόνους οι άνθρωποι αναζήτησαν μια παγκόσμια συνθετική γλώσσα με αποτέλεσμα οι έρευνες τους να οδηγήσουν
στην ανακάλυψη εικόνων και συμβόλων, στα οποία συνοψίζαν το ουσιώδες και εξέφραζαν τις πιο πλούσιες και σύνθετες πραγματικότητες.

Αν σκέπτομαι πάνω σε ορισμένες αλήθειες που
βρίσκονται πολύ ψηλά στο αιτιατό επίπεδο, μέσα στα
βάθη της ύπαρξης μου, τότε δημιουργείται και μια κίνηση στη συνείδηση μου.

Για παράδειγμα εάν διαλογιστούμε για πάρα πολύ
καιρό και έντονα δηλ. εάν εστιάσουμε σε ένα θέμα,
θα δούμε ότι μέσα στο υποσυνείδητο ή υπερσυνείδητό μας θα αποκρυσταλλωθεί ένα συμβολικό σχήμα, το σχήμα ενός αντικειμένου ή ενός γεωμετρικού
σχήματος που αντιστοιχεί απόλυτα στην ιδέα, στη
σκέψη, στην εν δυνάμει αλήθεια που μας απασχολεί.
Έτσι εξηγούνται άλλωστε μερικώς τα όνειρα. Με την
ύπαρξή του, το Παρμενίδειο είναι του, ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με όλο το σύμπαν, ζει και δονείται
μαζί με την κοσμική ψυχή, την παγκόσμια ψυχή. Άρα, είναι σε επαφή
με τον κόσμο των αρχετύπων, των αρχών, των νόμων. Με το άλλο, το
Ηρακλείτειο γίγνεσθαι γίνεται αποτέλεσμα της αέναης μεταβολής που
προκαλεί την εξέλιξή του.

Σε άλλη ομιλία μου παρουσίασα τη συμβολική μεθοδολογία και την
πολυσημία που αναδύεται από τον συμβολισμό των τεκταινόμενων (λόγος, βηματισμός, κινήσεις), και των εργαλείων (μικρών, μεγάλων, κινητών, ακίνητων), στη στοά, όμως με γεωμετρική ανάδυση, τα οποία
βιώνουμε διά της ομοθύμου έξεως, ενισχύοντας την ορμέμφυτη (ενστικτώδη) φλόγα. Διαπιστώσαμε την φαινομενικά πολύσημη έννοια ενός
σύμβολου, το οποίο χρησιμεύει στη διερεύνηση ορισμένης ιδέας (π.χ.
κύκλος, σταυρός, τρίγωνο, κα), διαπιστώσαμε ότι η «πραγματική» μύηση είναι επαύξηση συνειδήσεως και δυνατότητας δράσεως.

Όμως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ταλαντώνεται σε μία περιοχή συχνοτήτων.
Με τον όρο τεκτονικές ορίζω τις έννοιες του τίτλου ώστε να διευκολύνω ό,τι ακολουθήσει:

Εδώ επιχειρούμε την παραπέρα διείσδυση επί των τεκτ. συμβόλων
που απορρέουν από την Μαθηματική Γεωμετρία, από την τεκτονική
σκοπιά. Αναζητούμε μονοπάτια δύσβατα, πολυδιαστατικά, φαινομενικά
ασυνεχή, αντλώντας στοιχεία από δημοσιευμένες πηγές για την τεκμηρίωση του εγχειρήματος, πώς η τεκτονική γεωμετρία ως σύνολο μπορεί
να μας κατευθύνει προς το φως. Ποιοι είναι οι φυσικοί/επιστημονικοί
μηχανισμοί, τα μυστικά κλειδιά ή οι κρυμμένοι μηχανισμοί υπέρβασης
ή/και αυθόρμητης αυτοοργάνωσής μας;
Αυτή η τεκτονική γεωμετρία που μας εναρμονίζει, κατά την έναρξη
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του έργου μας με τον Β’ Επ., να εξηγεί σιβυλλικά, αφού το φώς «…δεν
ανευρίσκεται μεν ποτέ πλήρως (εννοείται στο γήινο βίο), αλλά μόνον
μερικώς, μελετώντας την φύσιν, παρατηρούντες τα φαινόμενα, κατερχόμενοι εις το βάθος της συνειδήσεως και ιδίως εναρμονίζοντες τους
εαυτούς μας προς τον Παγκόσμιον Ρυθμόν».
Αλλά και μας συντονίζει κατά τον Σεβ στο κλείσιμο των εργασιών
μας. «…σχηματίσωμεν την Τεκτ. Άλυσιν.…και ενωθώμεν εν αδελφότητι.…υψωθώμεν από κοινού προς τα ιδεώδη μας…δηλ. το Φώς».
Επίκληση και γεωμετρία στο άνοιγμα και στο κλείσιμο των εργασιών
μας. Η τριγωνική επίκληση στην έναρξη του ημερησίου έργου, εσωτερικού ή εξωτερικού, για να πραγματοποιηθεί διά της Σοφίας, της Ισχύος
και του Κάλλους. Αλλά και τριγωνική επίκληση στην ολοκλήρωση του
έργου, όχι αναπαυόμενοι σε βάθρο ευτυχίας και ευδαιμονίας αλλά συμβάλλοντας, ενεργώντας, στην κοσμική φύση με Ειρήνη, Αγάπη και Χαρά.
Ονομάζω Γεωμετρία, τον κλάδο των Μαθηματικών, ο οποίος μελετά
το χώρο, τα σχήματα, τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, τις μεταβολές
των σχημάτων ενδεχομένως τις μεταβολές στον χρόνο, δηλαδή τις κινήσεις των σχημάτων, και κάθε δόνηση και τις όποιες γενικεύσεις πηγάζουν από αυτά. Δηλ. σύμβολα, σύμβολα, σύμβολα…
Τα σύμβολα προορίζονται να αφυπνίζουν τις ιδέες που κατέρχονται
από την νοητική μας αρχή, καλλιεργούν την σκέψη και την οδηγούν στην
ανακάλυψη θαμμένων αληθειών στα βάθη της διάνοιάς μας.
Επανέρχομαι στην ομόθυμη έξη και στην ορμέμφυτη (ενστικτώδη)
φλόγα. Δύο εξαιρετικά εφαλτήρια στην αναζήτηση του απολεσθέντος
Λόγου, θεωρώντας τον Λόγον, για την εν τω κόσμω και μέσω αυτού
εκδήλωση του άνευ αιτίας αιτίου, από και μυσταγωγικής άποψης αλλά
γιατί όχι και ως λογική επαγωγή μιας ελεύθερης (και αυθαίρετης) διανοητικής σύλληψης, στο τεκτονικό πλαίσιο «…και εναρμονίζοντας τους
εαυτούς μας προς τον παγκόσμιο ρυθμόν» «ουδέν όριον εις την αναζήτησην της αλήθειας». (αδ. Λάσκαρης 1951, Εγκυκλ Ελευθ. Τεκτονικής).

αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητεί γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος
τίποτε νέο δεν μαθαίνει, παρά μόνο συνειδητοποιεί όσα ήδη γνωρίζει. Η
γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμηση), υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας.
Και η Τεκτονική Γεωμετρία γίνεται συγκεκριμένη στην διακόσμηση
της στοάς, στα κινητά εργαλεία. Η εμπειρική οδός διά των αισθήσεων
έχει αξία σε συνέργεια με τον ορθό λόγο (Πλάτων, Δημόκριτος, Αριστοτέλης, Αναξαγόρας, Παρμενίδης κα). Η γλώσσα (στην εκφορά ήχων
συν-ομιλίας, επι-κοινωνίας) έχει αξία.
Η διά της διανοίας γνώση έχει αξία ως αληθής, λέγει ο Πλάτων, αφού
και ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι με την διάνοια, με την νόηση, πρωτίστως
επιτυγχάνεται η γνώση του γενικού, και ο Καρτέσιος αρκετά χρόνια
μετά υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα ανακάλυψης των
πρώτων αιτιών ή αρχών υπό την προϋπόθεση της ορθής κατεύθυνσης
του φυσικού φωτός του λόγου που διαθέτουν.

Σοφά το τυπικό μας αναδεικνύει την ενόραση και τη γνώση μέσω
συγκινησιακής προεργασίας και διανοητικής επεξεργασίας ως μια
ελεύθερη σύνθεση του Ορθού Λόγου και της καθόδου στο βάθος της
συνειδήσεως.

Με αυτή την επιλεκτική αναφορά σε διανοούμενους προβληματίστηκα ώστε να αναζητήσω εκείνον τον μηχανισμό που η Τεκτονική Γεωμετρία ως η διά των αισθήσεων προσλαμβάνουσα εικόνα μεταφέρεται
μέσα μας και ακολουθεί μετασχηματισμό, επεξεργασία και ζύμωση. Και
είναι η πνευματική επεξεργασία που προάγει την προσλαμβάνουσα εικόνα. Είναι η ορθή χρήση του γενεσιουργού νου και της προθετικής συνειδήσεως, τα οποία συμπράττουν στην επεξεργασία αυτή.

Όμως θα υποστήριζε κάποιος ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναζητεί
αυτό που δεν γνωρίζει, γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει, αλλά ούτε

Όμως ότιδήποτε διεισδύει μέσω των αισθήσεων μέσα μας, μήπως
έχει σχέση με κάποιο μηχανισμό, ο οποίος είτε μας ανορθώνει προς
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την ορθή κατεύθυνση για την ανεύρεση των πρώτων αιτιών είτε μας
από-συντονίζει;
Αναφέρω μια πρώτη ορθολογιστική απόπειρα καταδείξεως της αξίας που έχει η τεκτ. γεωμετρία, σχετικά με το μηχανισμό πρόσληψής της,
του συντονισμού και εναρμόνισης…μάσα από τη ψυχολογία, την γλωσσική ιδιότητα και τα ανώτερα επίπεδα του νου.
Οι περισσότεροι ψυχολόγοι επικεντρώνονταν σε λειτουργικές σχέσεις μεταξύ ερεθίσματος και απόκρισης, παρόμοιο με το τρίτο νόμο του
Νεύτωνα, τον νόμο της δράσης-αντίδρασης, χωρίς να θέτει κανείς εσωτερικές αναπαραστάσεις στο σύστημα άνθρωπος. Ο Chomsky το 1959
υποστήριξε ότι, προκειμένου να εξηγήσουμε τη γλώσσα, χρειαζόμαστε
μια θεωρία σαν την παραγωγική γραμματική (generative grammar), η
οποία δεν αποδίδει μόνο εσωτερικές αναπαραστάσεις αλλά
και να χαρακτηρίζει την υποκείμενη τάξη τους (underlying
order).

Christopher Longuet-Higgins

Έτσι χρησιμοποιήθηκε ο όρος γνωσιακή ή γνωστική επιστήμη που επινοήθηκε από τον Christopher Longuet-Higgins
to 1973 (Longuet-Higgins,1987). Τα πεδία που συνέβαλαν
στη γέννηση της γνωσιακής επιστήμης, συμπεριλαμβάνουν
τη γλωσσολογία, τις νευροεπιστήμες, τη τεχνητή νοημοσύνη, τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία, και την ψυχολογία
(Miller, 2003).

Εκτείνεται σε πολλά επίπεδα ανάλυσης, από το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μηχανισμών λήψης αποφάσεων σε υψηλού επιπέδου
λογική και προγραμματισμό- από νευρικά κυκλώματα στην αρθρωτή
οργάνωση του εγκεφάλου. Η βασική ιδέα της γνωσιακής επιστήμης είναι ότι «η σκέψη μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα από την άποψη των
δομών αναπαράστασης στο μυαλό και υπολογιστικών διαδικασιών που
λειτουργούν σε αυτές τις δομές» (Thagard, 2008).
Τα επίπεδα ανάλυσης της γνωσιακής επιστήμης είναι ότι η πλήρης
κατανόηση του νου / εγκεφάλου δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη μελέτη
μόνο σε ένα επίπεδο. Όμως ακόμη και αν μπορούσε η τεχνολογία να
χαρτογραφήσει κάθε νευρώνα του εγκεφάλου σε πραγματικό χρόνο, και
αυτό ήταν γνωστό όταν κάθε νευρώνας ενεργοποιούνταν, θα εξακολουθεί να είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς πώς μια συγκεκριμένη λειτουργία των νευρώνων μεταφράζεται στην παρατηρούμενη συμπεριφορά.

Μελετώντας πάντως ένα συγκεκριμένο φαινόμενο (προσλαμβάνουσα
εικόνα από τη γεωμετρία στην περίπτωσή μας) από πολλαπλά επίπεδα
δημιουργεί μια καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν
χώρα στον εγκέφαλο για να προκαλέσουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Ιδού ένα ευρύ πεδίο στοχασμού και δράσεως από την επιστήμη του
ορθού λόγου για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν.
Και το νερό στο συντονισμό και εναρμόνιση….Το νερό έχει μνήμη και
αρχετυπικές δομές
Η γεωμετρία συσχετίζεται με το νερό-από τη εξαγωνική δομή του
κρυστάλλου πάγου, τη δομή των χημικών στοιχείων του αλλά και από
ένα ενεργειακό πεδίο μια «αύρα» που το περιβάλλει. Το νερό έχει
μνήμη, η γεωμετρία ενός φύλλου που εμβαπτίζεται προσδίδει στην σταγόνα που εξετάζεται σε μικροσκόπιο ίδια γεωμετρία με το φύλλο. Έρευνες από Ιάπωνες και Γάλλους
έχουν προσδώσει πολλά εντυπωσιακά αποτελέσματα στο
ρόλο του νερού. Οι ήχοι, είτε ομιλία είτε μουσική, οι εικόνες αλλά και η συνείδηση του ανθρώπου (σκεπτομορφές), επιδρούν στην δομή του νερού και την μορφοποιούν. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς
του νερού στον άνθρωπο, δεδομένου ότι αποτελούμαστε Erich Korbler
από 70% νερό και μάλιστα ο εγκέφαλός μας από 80%, ενώ
στην εμβρυακή μας κατάσταση από 90%, γίνονται άμεσα αντιληπτά.
Ο Βιεννέζος φυσικός και ηλεκτρονικός Erich Korbler (1938-1994),
ασχολήθηκε με την αλληλεπίδραση των πληροφοριών που προέρχονται
από ένα βιολογικό σύστημα, όπως ο άνθρωπος, με γεωμετρικά σχήματα. Κατέληξε ότι τα γεωμετρικά σχήματα, τόσο στο δέρμα όσο και εκτός
(θεραπευτικά σύμβολα, πεντάκτινος αστήρ των Πυθαγορείων), μεταφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον άνθρωπο, διότι λειτουργούν ως
φίλτρα, δηλ. επιλέγουν μέσα από το κοσμικό γίγνεσθαι συγκεκριμένες
πληροφορίες-ενέργειες.
Εν προκειμένω, η ενδυμασία μας, τα στίγματα, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, οι σκηνές βίας επηρεάζουν την κρυσταλλοδομή του νερού
μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχαίες τραγωδίες, απαγορεύονταν αυστηρώς επί σκηνής οι σκηνές βίας τις οποίες στιγματίζουν ως βαρβαρική συνήθεια. Κατά συνέπεια, κάθε τι που συμβαίνει στον περιβάλλοντα
χώρο, επηρεάζει την ψυχή μας. Οι εικόνες, η μουσική, η ομιλία, αποτυπώ-
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νονται μέσω του νερού στην ψυχή μας και αναλόγως την αμαυρώνουν ή
την φωτίζουν. Η διαδικασία καθάρσεως της ψυχής από τα μελανά στίγματα που της έχουμε προσδώσει λόγω της βέβηλης ζωής μας, οι αρχαίοι την ονόμαζαν μύηση και άπτεται των διαδικασιών καθάρσεως όλων
των επενδυμάτων της ψυχής. Στα μυστήρια, οι μεμυημένοι εισήρχοντο
κεκαθαρμένοι και απαγορευόταν αυστηρώς η είσοδος στους αμυήτους.
Ο Πλάτων, στους «Νόμους», απαγορεύει αυστηρώς μερικές από τις
μουσικές κλίμακες, διότι γνωρίζει ότι η μουσική επηρεάζει την ψυχή.
Ο Αριστοτέλης επίσης, στο έργο του «Πολιτικά», θεωρεί ως πρωτεύον μάθημα την μουσική για την καλλιέργεια της ψυχής. Τα αγάλματα, η
αρχιτεκτονική, ο περιβάλλων χώρος επηρεάζουν την ψυχή, γι’ αυτό οι
αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία.
Και επιστροφή στο εύλογο ερώτημα: Μήπως υπάρχει και Τεκτονική
γεωμετρική μνήμη; Η ανάδυση των ιδεών ή η σύλληψή τους, μήπως
είναι ζεύξη ή προβολή αρχετυπικών συμβόλων ορισμένης γεωμετρίας
στο μικρόκοσμο των αναλογικών συμβόλων στο είναι (μέσα) μας λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 70% αποτελούμαστε από νερό;
Αν υποθέσουμε ότι η κάθε σκέψη μας εκπέμπει κατευθυνόμενα «κύματα», ως δότης-πομπός και ταυτόχρονα ενεργούμε ως δέκτες εξωτερικών κυμάτων, είναι φυσικό να αναμένουμε είτε την σύζευξη, είτε
την αναίρεση. Και αυτό συμβαίνει με τους νόμους της φυσικής. Ανάλογο
συμβαίνει και στην αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον – το άμεσο, το
έμμεσο, το κοσμικό, το αιθερικό.
Ώστε θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε και ιχνηλατήσουμε την πρόσληψη, μέσω των αισθήσεων, την εκφορά λόγου στην προεξάρχουσα κατεύθυνσή του, τις αλληγορικές παραστάσεις, τις συμβολικές γεωμετρίες,
τη μετακίνησή μας στη στοά, τη γεωμετρική διακόσμηση, όλα προσλαμβάνονται ουσιαστικά κατ’επαναληψη, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Η συμβολική γεωμετρία μάλλον αντανακλά αρχετυπικές δομές στον
ασύλληπτο κοσμοχώρο, πέραν του φυσικού κοσμοχώρου με το καθιερωμένο ή σταθερό μοντέλο των αστροφυσικών. Όταν λέω πέραν δεν
καθορίζω χωροχρόνο αλλά μάλλον, θάλεγα κατά την συμβολική γλώσσα στο πλέγμα του παγκόσμιου νου, στην αριστοτέλεια πεμπτουσία1 (ση1 Όμως οι Mickelson και Morley σε ένα περίφημο πείραμα απέδειξαν πως δεν υπάρχει ο αιθέρας, ως
ελαφρύ και διαπεραστικό υλικό, μέσω του οποίου διαδίδονται τα Η/Μ κύματα. Ο δε Einstein έδειξε
πως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν χρειάζονται αιθέρα ή άλλο μέσον για να διαδοθούν. Σήμερα
η ιδέα του αιθέρα επανέρχεται ως η ενέργεια του κβαντικού κενού με την περίεργη συμπεριφορά
που προκαλεί άπωση των σωμάτων, είναι δηλαδή αντίθετη της βαρύτητας και ως εκ τούτου θεωρείται το αίτιο της επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος (http://www.theorionproject.org/en/

μερινή κβαντική ενέργεια κενού;).
Αρχετυπικές δομές που πιθανώς να χαρακτηρίζονται από μια γεωμετρική κανονικότητα αναδυόμενη από δυναμικές διεργασίες του πολύπλοκου και ασύλληπτου, φαινομενικά χαοτικού, παγκόσμιου νου.
Διεργασίες οι οποίες εκδηλώνονται αλλά προσλαμβάνονται από τα
παν-συμπαντικά ομοιομερή ποικιλότροπα, ενώ στα
νοήμονα όντα μέσω της τριαδικής ιδιότητας των αισθήσεων με το υλικό μας περίβλημα και τον καταπληκτικό ρόλο του καταλυτικού νερού, την πνευματική και την ψυχική ενεργειακή διάσταση.
Πολυδιαστατικό το μοντέλο των ανιχνευτών-δεκτών του νοήμονος όντος: ήχος, αστικοποίηση, άρωμα, γεύση, επαφή ή μετάδοση, δηλ. η εξ επαγωγής
και εξ επαφής αλληλεπίδραση. Και η τρίτη «δι-αίσθηση» ή διάσταση, από την αλληλεπίδραση των
δύο, ως συγκερασμός του εσωτερικού με τον εξωτερικό μας κόσμο, γίνεται η εξ αποκαλύψεως μετάδοση
πληροφορίας.
Με αυτό τον τριαδικό νόμο που προκύπτει από τα γεγονότα, διαπιστώνουμε την αρχή της τριαδικής λειτουργίας2.
Αν και ακόμη είναι αρκετά εξωτερικό το περίβλημα αυτής της θεώρησης μου, εν τούτοις είναι ένα ξεκίνημα για όλους μας να το αγγίξουμε και η μυητική οδός και οι συνεχείς εργασίες μας επί των τυπικών
προσφέρουν την ορθή κατεύθυνση διά του ορθού λόγου προς τον ΕΝΑ
ΛΟΓΟΝ.
Και συνεχίζω την αναζήτηση μου πηγαίνοντας στην Ιερή Γεωμετρία,
στο Φως, το περιέχον το Παν…
Ξεκινώ με τον θαυμάσιο για μένα ορισμό της Miranda Lundy στo
έργο της με τίτλο απλά Ιερή Γεωμετρία (2001) που ορίζει:
quantumvacuum.html). Η ενέργεια του κενού είναι το σημείο μηδέν ενέργεια όλων των πεδίων στο
χώρο, η οποία με το Καθιερωμένο Μοντέλο περιλαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, άλλα διανυσματικά πεδία, φερμιονικά πεδία, και το πεδίο Higgs. Είναι η ενέργεια του κενού, που στην κβαντική
θεωρία πεδίου δεν ορίζεται ως κενός χώρος, αλλά ως η σταθερή-βασική κατάσταση των πεδίων.
Στην κοσμολογία, η ενέργεια του κενού είναι μια πιθανή εξήγηση για την κοσμολογική σταθερά. Ένας
σχετικός όρος είναι και το πεδίο μηδενικού σημείου, που είναι το χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο
ενός συγκεκριμένου πεδίου (Rugh & Zinkernagel, 2002, Laidler 2001, Sciama, 1991).
2 Έχω ομιλήσει περί αυτού σε προηγούμενα τεκτ. τεμάχια (πολυσημία των συμβόλων, περί ειμαρμένης,
μελετώντας την φύση και παρατηρούντες τα φαινόμενα, και οι δύο στήλες, Σ. Στ. ΠΛΩΤΙΝΟΣ κείμενα
2005-2011, εκδ. 2011).
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«Διαγράμματα Ιερής Γεωμετρίας είναι το ξεδίπλωμα του αριθμού
στο χώρο. Διαφέρει από την εγκόσμια γεωμετρία καθαρά με την έννοια
ότι οι κινήσεις και οι έννοιες που εμπλέκονται θεωρούνται ότι έχουν
συμβολική αξία, και ως εκ τούτου, όπως και η καλή μουσική, διευκολύνει την εξέλιξη της ψυχής».

το χέρι του Μεγάλου Γεωμέτρη και στο οποίο η μελέτη της γεωμετρίας προσδίδει τα μέσα για να καταστεί ορατό ό,τι είναι αόρατο
από το αδιάφορο και ανεκπαίδευτο μάτι και ότι αυτές οι θεμελιώδεις γεωμετρικές σχέσεις, που εκδηλώνονται μέσω του πρότυπου και του αριθμού, αποτελούν την ίδια τη βάση της αρμονίας.

Από αρχαιοτάτων χρόνων παρατηρείται εξαίσια γεωμετρία σε όλους
τους πολιτισμούς (Σουμέριοι, Αιγύπτιοι, Μεσοαμερική,
Μεγαλιθικοί Ευρώπης κ.α). Στην κλασική Ελλάδα ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων και ο Ευκλείδης ασχολήθηκαν επισταμένως και συνέβαλαν τα μέγιστα στην διάδοση ή την
ερμηνεία της Γεωμετρίας.

Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Galileo, ο Johannes Kepler, ο διάσημος αρχιτέκτονας Le Corbusier (αρχές του 20ου αιώνα), ο
Γάλλος αρχιτέκτονας Paul Jacques Grillo και άλλοι πολλοί
μίλησαν για τη υπέρτατη αξία της γεωμετρίας, ότι η Γεωμετρία υπήρχε πριν από τη δημιουργία. Είναι συν-αιώνια με το
μυαλό του Μ.Α.Τ.Σ. ... και ως ιδιότητα του Μ.Α.Τ.Σ. παρουσιάζεται ως ένα μοντέλο για τη δημιουργία.

Λέγεται ότι πάνω από την είσοδο προς την Ακαδημία
του Πλάτωνα ήταν χαραγμένη η φράση «κανένας δεν θα
εισαχθεί εδώ που είναι ανίδεος της γεωμετρίας» (μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω).
Άρα η ιδέα έχει νόημα για όποιον θα προσπαθήσει να ανέβει στα ύψη της μεταφυσικής εμπειρίας και γνώσης, ότι μια
Paul Jacques Grillo
μορφή νοητικής εκπαίδευσης, σχεδιασμένης να αναπτύξει
τις ορθολογικές ικανότητες και την ικανότητα συλλογισμού
σε υψηλά επίπεδα επάρκειας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταφυσικού ταξιδιού και την αποφυγή των πολλών παγίδων, που αναμένουν τον απρόσεκτο αναζητητή του μονοπατιού της γνώσης.
«Αν λάβουμε υπόψη τη συμμετρία και τάξη που διέπουν όλα τα έργα
της δημιουργίας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η γεωμετρία είναι διάχυτη στο σύμπαν... Με τη γεωμετρία μπορούμε να εντοπίσουμε τη φύση μέσα
από διάφορες πλέον μυστικές περιελίξεις της, με αυτή ανακαλύπτουμε πώς κινούνται οι πλανήτες και δείχνουμε τις αντίστοιχες τροχιές τους,
με αύτη υπολογίζουμε την επιστροφή των εποχών και την ποικιλία των
σκηνών που εμφανίζονται κάθε εποχή στο διερευνητικό μάτι... Με αυτό
ανακαλύπτουμε τη δύναμη, τη σοφία και την καλοσύνη του Μ.Α.Τ.Σ και
θεωρούμε με χαρά τις αναλογίες, που συνδέουν τη μεγάλη μηχανή….»
Εδώ εισάγουμε μια άλλη βασική ιδέα που βρίσκεται στην καρδιά της Ιερής
Γεωμετρίας, ότι παρέχει τα μέσα με τα οποία ο Μ.Α.Τ.Σ. ως παγκόσμιος (αναξαγόρειος) νους, ήταν σε θέση να πλαισιώσει το πρότυπο της δημιουργίας.
Ελευθεροτέκτονες, ερμητιστές και μυημένοι στα μυστήρια εδώ και αιώνες
θεωρούν ότι κατέχουν ακροθιγώς τη σύλληψη του σύμπαντος, ως την υλική
έκφραση μιας κρυφής πραγματικότητας, ένα αόρατο σχέδιο, που ορίζεται από

Άγιος Αυγουστίνος

Δεν υπάρχουν τελικά γεγονότα των οποίων το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να λάβει γνώση, που είναι πιο σταθερά,
πιο θεμελιώδη, από τα πραγματικά γεγονότα της γεωμετρίας.
(Claudy, 1925)
Μέσα από τη μελέτη και την πρακτική της Ιερής Γεωμετρίας αυτή η αόρατη γεωμετρική μήτρα αρχίζει να αποκαλύπτεται ως το πρότυπο, πάνω στο οποίο το υλικό σύμπαν, που
εκφράζεται μέσα στο χώρο και το χρόνο, έχει πλαισιωθεί από
το χέρι του Μεγάλου Αρχιτέκτονα.

Galileo

Παρ’ όλα τα ιστορικά αυτά επιχειρήματα, διαπιστώνω ότι
είναι δύσκολο να μεταφέρω τη δύναμη της Ιερής Γεωμετρίας, μέσω του γραπτού ή προφορικού λόγου. Ο καλύτερος
τρόπος είναι να το βιώσει κανείς από πρώτο χέρι μέσα από τη
διαδικασία των γεωμετρικών διαδικασιών κατασκευής, που
αναδύονται στις μυήσεις μας.
Οι τέκτονες προσπαθούν να μάθουν βιωματικά τους μύριους τρόπους της Ιερής Τεκτονικής Γεωμετρίας από γεωμετρικούς σχηματισμούς που υποπίπτουν στις πέντε αισθήσεις
μας. Η Τεκτονική Γεωμετρία η ίδια κρύβει και αποκαλύπτει
για όλα τα βασίλεια της φύσης, την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη ζωή, και, τέλος, υποδηλώνει την πιθανότητα μιας
αναζωογόνησης της Ιερής Γεωμετρίας, που θα μπορούσε να
γίνει και πάλι μια δύναμη για να εκδηλώνεται μεγαλύτερη
αρμονία στον κόσμο.

Johannes Kepler

Le Corbusier
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Η Γεωμετρία στο χωρόχρονο του ναού μας

Η πλούσια γεωμετρική διακόσμηση σε συντομία: τρίγωνο, τριγωνική
χωροταξική διευθέτηση, τριγωνικές έδρες, έναστρος ουρανός με την
γεωμετρία των αστερισμών, θυσσανωτός κόρυμβος, οι δύο θεμελιώδεις στήλες (βλ. Λυριτζής 2013), γη και ήλιος και σελήνη, ο κύκλος η
σφαίρα, ο κύβος, ο πεντάκτινος αστέρας, ο συμμετρικός ήχος και γεωμετρική διευθέτηση των ηχητικών πηγών, οι τρεις στήλες τα μικρά
φώτα δηλ. αξιωματικοί και κίονες, καθώς και αντίστοιχα τα μεγάλα
φώτα δηλ. βίβλος, γνώμων, διαβήτης, τρεις οι πύλες εισόδου-εξόδου,
τα τρίκηρα, ο ένας άσβεστος αστέρας, ο ένας ακτινοβόλος αστέρας, η
στήλη της αρμονίας, ο ακόμη μικρότερος μικρόκοσμος μας του τάπητα
χαράξεως, τάπητας- ναός- σύμπαν, βηματισμός ορθή γωνία μια κατεύθυνση τρία βήματα, τριγωνική περιφορά πέριξ του τάπητα στο μωσαϊκό
δάπεδο, τριγωνικές έδρες, κατευθυντήριος άξονας εκφοράς λόγου και
εκ περιφοράς κατά γεωμετρική διάταξη, ομαδική σκέψη, ομαδική επικέντρωση στα δρώμενα και στα χαρακτηριστικά τους (κίνησης, λόγου,
στάσης, χειροκρουσίας, σημείων, ασπασμού, επιφώνησης), η ομοιόμορφη περιβολή μαζί με απουσία θορύβων.
Όλα αυτά είναι συμβολικά και αναφέρονται στους τρόπους συμπεριφοράς μας και διερεύνησης των φαινομένων στην φύση, στην κοινωνία
και στην αυτογνωσιακή διαδικασία.
Όμως, μπορεί να υποθέσουμε ότι ίσως όλα αυτά τα αυθόρμητα κατ’
αρχήν ενεργήματα ζεύξης στην στοά, εφόσον αποκτήσουν ενσυνείδητη
θέση, να δημιουργούν μια υπέρβαση στην διανοητική μας ενέργεια και
να προσδίδουν «εξ αποκαλύψεως» θα το λέγαμε, άρρητη γεφύρωση με
δυνάμεις του παγκόσμιου σπινθήρα. Με νόηση (δηλ. γνώση της φύσεως
και διανοητική επεξεργασία), ανωτέρας τάξεως συνείδηση (όπως ενόραση), και απαραίτητα η θεληση3, ώστε να επέλθει η ζητούμενη ζύμωση
του Ορθού Λόγου και της καθόδου στο βάθος της συνειδήσεως, πάντα
ελευθέρως και αβιάστως, με την ελευθερία όπως παραδίδεται στο τυπικό μας, με τελικά κατεύθυνση δράσεως την πολυδιαστατική ηθική.
3 Έτσι για δύο μήκη που βρίσκονται σε   διαφορετικά σημεία του μαθηματικού χώρου, δεν έχει
κανένα νόημα ο ισχυρισμός ότι είναι ίσα ή δεν είναι ίσα. Η ράβδος που θα τα μετρήσει εκεί ή
εδώ μπορεί να μένει σταθερή σε μέγεθος   σε σχέση με ένα Καρτεσιανό σύστημα (Ευκλείδεια
ράβδος) ή να παραμορφώνεται σε σχέση μ’ αυτό (ράβδος Riemann). Τότε η απόσταση μετριέται
αλλιώς και η μετρική του χώρου τελικά εξαρτάται από το πώς συμπεριφέρονται οι ράβδοι μέτρησης
δηλαδή τα υλικά σώματα! Ο μαθηματικός χώρος δεν έχει από μόνος του κανένα ιδιαίτερο τρόπο
μέτρησης να μας επιβάλλει. Απλά εμείς διαλέγουμε ποιόν θέλουμε αφού λογικά είναι δυνατοί και
οι δύο.

Ευρύτερη ανάλυση: Ο άνθρωπος, αποτελείται από ψυχή, σώμα και
νου ή διάνoια ή πνεύμα, τα οποία αλληλοεπηρεάζονται. Το όργανο διά
του οποίου το ψυχικό κέντρo, η συvείδηση, απoκτά αντίληψη του εξωτερικού κόσμου, είναι η διάνοια, το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται μέσω των αισθήσεων, τις οποίες θέτει στην διάθεσή της το σώμα.
Εάν το ψυχικό κέντρο και η διάνοια δεν
ήσαν κεχωρισμένα μεταξύ τους τότε, θα
αντιλαμβανόμεθα εξ αμέσου εποπτείας,
τί είμεθα, πoιά η σύστασή μας και ποιά η
αφετηρία της υπάρξεώς μας και συνεπώς
θα ήταν εκ περισσού η προς τους ανθρώπους σύσταση του Δελφικού ρητού, «Γνώθι σ’ αυτόν».4
Δεν θα επεκταθούμε αναλυτικά στους
μηχανισμούς αλληλεπιδράσεως των τριών αυτών ουσιών του ανθρώπου, μηχανισμοί που ερμηvεύονται από την Βιολογία,
την Φυσική, την Χημεία, την Μηχανική, αλλά και τις δοξασίες της εσωτερικής φιλοσοφίας (Μiller, 2003; Varela et al., 1991) (βλ. σχηματική
παράσταση εικ.1). Να θυμηθούμε όμως ότι πλην της μεγίστης σημασίας
των πέντε αισθήσεων το τυπικό μας περιλαμβάνει μία σημαντικότατη
αποκάλυψη στην παράγραφο: “ο όρος πέντε αισθήσεις δεν πρέπει να
ληφθεί απολύτως, καθ’ όσον πρόκειται περί οργάνων του σώματος
και δυνάμεων της ψυχής. Αλλά η ψυχή δεν έχει σταθερό και ορισμένο
αριθμό αισθήσεων, ποιείται δε χρήση μόνο των πέντε οργάνων άτινα το
σώμα θέτει στη διάθεση αυτής όπως γνωρίσει τον εξωτερικό κόσμο”.
Θα καλούσαμε αυτή την πληθώρα των αισθήσεων ως ψυχική αίσθηση,
την οποία αποκτούν μόνο οι αγνοί, οι ενάρετοι, οι δίκαιοι.
Σε αυτούς η φύση δίδει το μέγα δώρο να δύναται να συλλαμβάνουν
άνευ παρεμβολής των πέντε αισθήσεων, ιδέες και εικόνες (ουχί βεβαίως προς τον σκοπό αυτοδιαφημίσεως, περιεργείας ή εμπορίας), αλλά
για να αυξάνουν την δυναμικότητα της ψυχής τους και για να δύνανται
να καθοδηγούν ασφαλώς επί της ορθής οδού έτερα άτομα έχοντα έφε4 Ο διαχωρισμός αυτος ενθυμίζει την μοναδική δύναμη πριν το big bang, η οποία στα πρωτα 10-45
δευτ.«εσπασε» σε 2 και σε 10-30 δευτερ. σε 3 και στη συνέχεια στις σημερινές 4 δυνάμεις (πυρηνική,
ασθενής, ηλεκτρομαγνητική, βαρυτική) δηλ. συνέβη το σπάσιμο της συμμετρίας. Η φυσική
στοιχειωδών σωματιδίων και η αστροφυσική αναπτύσσουν μοντέλα και διεξάγοντας μετρήσεις για
την εύρεση της ‘γέφυρας’ που συνδέει αυτές μεταξύ τους.

Εικ.1
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ση προς την ψυχική τελειοποίηση. Δεν καυχόμαστε ότι βρήκαμε κάποιο
άρρητο ή μυστικό μηχανισμό, αφού θεωρούμε ότι το πλέον ακατανόητο
πράγμα είναι το ότι ο κόσμος είναι κατανοητός…
Κι ακόμη πιο βαθιά….η αξία της γεωμετρίας

Ο πιο ωραίος δεσμός σύμφωνα με τον Τίμαιο είναι η γεωμετρική
αναλογία5 και δίνει στο σώμα του Κόσμου το σχήμα της σφαίρας γιατί
στο έμβιο ον που θα περιλάβει όλα τα άλλα ταίριαζε εκείνο το σχήμα
που περικλείει όλα τα υπόλοιπα σχήματα και δηλώνει
ότι 1000 φορές πιο ωραίο είναι το ομοιόμορφο από
το ανομοιόμορφο (μυρίω κάλλιον ομοίον ανομοίον)6.

Πλατωνικός «Τίμαιος» (εκ του υπομνήματος του Πρόκλου)

Peter Higgs

Ο Πλάτωνας στηρίζει την κοσμολογία του στα πέντε στερεά, ενώ μελετήθηκαν εκτενώς από επιστήμονες και φιλοσόφους της αναγέννησης λόγω της συμμετρίας τους αλλά και στη συνέχεια από φυσικούς
φιλοσόφους στις θεωρίες και τα μοντέλα της δομής
των στοιχειωδών σωματιδίων ως σήμερα, όπου οι
ιδέες αυτές του Πλάτωνα συνεχίζουν να αξιοποιούνται στη δομή της σύγχρονης φυσικής (πχ. μποζόνιο
Higgs, Κουαρκς…με απρόβλεπτη συνέχεια)(Liritzis,
1997).
Οι ιδιότητες αυτών βασίζονται στην ιδιαίτερη γεωμετρία τους: οι κατοπτρισμοί, οι περιστροφικές
συμμετρίες, οι δυισμοί (αλληλοπαραγόμενα στερεά,
το ένα μετασχηματίζεται κατά λογικό τρόπο στο άλλο.
Τα κανονικά πολύεδρα π.χ. συναντώνται συχνά στους
σκελετούς των ακτινόζωων).

5 Τα κυρτά πολύεδρα είναι κανονικά όταν οι έδρες τους ειναι ίσα πολύγωνα Τα 5 κανονικά πολύεδρα
κατά Πλάτωνα είναι τα 4εδρο, 6εδρο, 8εδρο, 12εδρο, 20εδρο. Ο κύβος έχει ίσα τετράγωνα, και το
12εδρο ίσα πεντάγωνα, όλα τα άλλα ίσα τρίγωνα. Και τα 5 εγγράφονται σε σφαίρα. Λέγονται και
Πλατωνικά σώματα Ο Εμπεδοκλής θεωρούσε ότι τίποτα δεν καταστρέφεται ούτε δημιουργείται
αλλά μετασχηματίζεται με βάση την αναλογία των βασικών συστατικών μεταξύ τους τα οποία είναι
φωτιά, νερό, γη, αέρας, αλλά ο Πλάτων προσπαθεί να αιτιολογήσει με μαθηματικό συλλλογισμό την
ύπαρξη, τον αριθμό και την αμοιβαία σύνδεσή τους.
6 Δύο πράματα δεν μπορούν να συνδεθούν αν δεν υπάρχει ένα τρίτο έλεγε γι’ αυτό και προώθησε
την σκέψη των «ατομικών τριγώνων» παρουσιάζοντας παραδειγματικά τους λόγους φωτιά/αέρας
= αέρας/νερό= νερό/γη (Β-6 σ 205) Επειδή λέει ο Πλάτωνας τα τέσσερα στοιχεία που αποτελείται
κάθε τι είναι στερεά σώματα θα περικλείονται από επίπεδες επιφάνειες που με τη σειρά τους θα
δημιουργούνται από τρίγωνα (Β-6, 52c). Τα «ατομικά» τρίγωνα είναι τα θεμελιώδη τρίγωνα για την
ερμηνεία όχι της σύστασης αλλά διάταξής τους.

Τα Πλατωνικά κανονικά στερεά μπορούν να γίνουν κανονικά, κόβοντας τις γωνίες των πλατωνικών στερεών, έχουμε τα Αρχιμήδεια στερεά και
συνεχίζει η μετασχηματιστική διαδικασία…Αναπτύχτηκε έτσι η Ιερή Γεωμετρία, που προαναφέραμε,
η ιερή αναλογία, τα γεωμετρικά μυστήρια, κυρίως
στην αναγέννηση (Pier de la Francesca, Kelvin, Luca
Paccioli, Leonardo DaVinci, Durer, Paolo Uccelo,
Kepler…).
Η βάση της κρυσταλλογραφίας είναι τα γεωμετρικά στερεά και αυτή η παρατήρηση βοηθεί στην
αναγνώριση και ερμηνεία χημικών δομών στη φύση,
επίσης στην αρχιτεκτονική όπου οι περικαλλείς ναοί
των οικοδόμων του Μεσαίωνα βασίστηκαν στην γεωμετρία του χώρου, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη της
αρχιτεκτονικής άντλησε ιδέες από την κανονικότητα
και τις ιδιότητες των κανονικών στερεών και των
προϊόντων τους. Η εμφάνιση των πολυέδρων στην
τέχνη είναι γεγονός καθώς και τα πολυεδρικά δίκτυα δηλ επίπεδα δίκτυα, που είναι ξεδιπλωμένα για
εκτύπωση (από το χώρο στην επιφάνεια).

Madonna del parto Piero de la Francesca

Luca Paccioli

Η προσλαμβάνουσα εικόνα μας φέρνει πιο κοντά
και στο σύνδεσμο ύλης-συνείδησης. Η Γεωμετρία
είναι η προβολή της συνείδησης στην υλη ή το
αντίστροφο;
Σήμερα ολοένα και αυξάνεται η δημοτικότητα της
θεωρίας πως η ύλη είναι αποτέλεσμα της συνείδησης και όχι το αντίστροφο! Τα πάντα που νομίζουμε
πως «υπάρχουν» είναι πιθανόν εκφάνσεις των αισθήσεων μας. Με αυτή την έννοια το δέντρο που να
«υπάρχει» είναι κάτι που έχει δημιουργήσει ο εγκέφαλος μου αντιλαμβανόμενος και ερμηνεύοντας τα
σήματα των αισθητηρίων οργάνων μου.
Ο «υπαρκτός» λοιπόν κόσμος αποτελεί αποτέλεσμα και όχι την αιτία. Από την άλλη η συνείδηση
φαίνεται να είναι πολύ πιο θεμελιώδης στην ουσία
της από την ύλη.

Durer

Paolo Uccelo
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Εμείς, λοιπόν, επηρεάζουμε την πραγματικότητα!

Σύγχρονες θεωρίες περί μορφογενετικών πεδίων αναφέρουν επίσης πως ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάζει με τη βούληση του πεδία
που διατρέχουν το χώρο και ως αποτέλεσμα να επηρεάζει με το νου του
την ύλη (κάνοντας έτσι τις συνάψεις των νευρώνων να ανοιγοκλείνουν
όποτε εμείς το θέλουμε), να επηρεάζει άλλους από απόσταση να έχει
επιθανάτιες εμπειρίες7, να διατηρεί τη μνήμη του σαν άνθρωπος σε
έναν εγκέφαλο που δεν φαίνεται ότι έχει συγκεκριμένο χώρο, όπου
φυλάσσει τις μνήμες, να αποκτά διαφορετικά όργανα από κύτταρα που
όλα διαθέτουν παντού το ίδιο DNA, να παραμένει ο «ίδιος» ακόμα και
μετά από πλήρη αμνησία, κλπ.
Αν η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μάθηση καταστραφεί, τότε ο εγκέφαλος τη δημιουργεί ξανά σε άλλο σημείο! Πώς μπορεί να
ερμηνευτεί πιο εύκολα αυτό, αν όχι με την ύπαρξη μιας άυλης εκτός του
εγκεφάλου «γέφυρας», που καθορίζει τα της υλικής υπόστασης του νου;
Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις είναι περισσότερο
συμβατές με την άποψη που θεωρεί τον εγκέφαλο ως μέσο μετάδοσης
ή/και εκδήλωσης της συνείδησης (και μάλιστα ένα μέσο που περιορίζει
την εκδήλωση της συνείδησης σε μεγάλο βαθμό), παρά με την άποψη
που θεωρεί τον εγκέφαλο ως μηχανή «παραγωγής» της συνείδησης.
Δηλαδή, όπου υπάρχουν συνήθειες (τυπικό, στοά…), αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει και μνήμη. Είναι η μνήμη που κάνει κάτι να επαναλαμβάνεται
ξανά και ξανά. Γιατί λειτουργούν παρόμοιες δομές με παρόμοιο τρόπο;
Πώς ξέρουν τα πουλιά ή τα ψάρια τον τρόπο κατασκευής της φωλιάς
τους ή την πορεία μετανάστευσής τους κοκ;
Αν και κανένας δεν τους τα δείχνει, υπάρχουν συνήθειες, σε κάθε
επίπεδο της έμβιας και άβιας ύλης, που επαναλαμβάνονται διαμέσου
των αιώνων. Εφόσον υπάρχουν συνήθειες, άρα υπάρχει μνήμη, άρα
υπάρχει νους στη φύση.
Εφόσον η φύση έχει νου που επηρεάζει τις λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων, έτσι και εμείς, ως μέρος της φύσης, έχουμε νου που
επηρεάζει τις λειτουργίες των δικών μας βιολογικών και κοινωνικών
συστημάτων, όπως π.χ. τις λειτουργίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, ή τις συλλογικές εμπειρίες των κοινωνικών ομάδων.
Άρα, εφόσον διαμορφωτής της βιολογίας και των εμπειριών μας είναι ο
7 (Near-Death experiences) [Carter, C 2010, Science and the Near-Death Experience: How

Consciousness Survives Death,]

νους, αποκτώντας έλεγχο πάνω στο νου αποκτάμε έλεγχο πάνω στη ζωή
και τις καταστάσεις και σταματάμε να είμαστε παθητικά θύματα αυτών.
Γι’ αυτό, από φιλοσοφική άποψη, η θεωρία του Ρούπερτ Σέλντρεϊκ
(R. Sheldrake) για τα μορφογενετικά πεδία, δεν ανήκει, όπως η θεωρία του Δαρβίνου, στην μηχανιστική κοσμοθέαση (λέγοντας δηλαδή ότι η βιολογία και η νόηση λειτουργούν σαν μηχανές
και ορίζονται από καθαρά υλιστικούς παράγοντες), αλλά
ακριβώς το αντίθετο: λέει ότι πίσω ακόμα και από εκδηλώσεις της ύλης που φαίνονται να είναι μηχανιστικές
(όπως π.χ. λειτουργία γονιδίων), βρίσκεται μια νόηση
που επηρεάζει και διαμορφώνει τη λειτουργία των διαφόρων κομματιών της ύλης, χωρίς η ίδια να είναι κλεισμένη εντός των υλικών ορίων των κομματιών αυτών.
Απλώνεται χρονικά και επηρεάζει διαφορετικά σημεία της Ρούπερτ Σέλντρεϊκ
ζωής ενός ανθρώπου, διαφορετικές γενιές μέσα στους αιώνες, απλώνεται τοπικά και επηρεάζει διαφορετικά κομμάτια της ύλης
που δομικά μοιάζουν μεταξύ τους ή έχουν κοινό παρελθόν. Αυτή η μη
τοπική σύνδεση μεταξύ κομματιών της ύλης απαντάται επίσης στη φυσική βιολογία.8
Αυτά τα παραπάνω - αν και φαινομενικά ασύνδετα - τα αναφέρουμε
για να συνδυάσουμε την ανάγκη που προκύπτει από την αλληλεπίδραση
της γεωμετρίας στην στοά, ως προσλαμβάνουσας εικόνας, η οποία έχει
συνέχεια: εναρμονίζεται με κάτι τι ανώτερο συνειδησιακά (ένα πεπερασμένο σύμπαν;) και αυτό στη συνέχεια οδηγεί την αρμονική πρόσληψη
και εσωτερική επεξεργασία, σε συντονισμό με την πηγή των αιτίων, τον
παγκόσμιο ρυθμό (έτερο σύμπαν;), ξανά, δηλαδή, σε δόνηση γεωμετρικά
αποδιδόμενη.
Ο ναός της σκέψης, η στοά μας, είναι συμβολική και οι περιορισμοί
8 Πχ. για τις μεταφυσικές δυνάμεις των ζώων, (http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/papers/
morphic/morphic_intro.html) ο Σέλντρεϊκ εξηγεί γιατί το ένστικτο των περιστεριών να μπορούν να
ξαναβρίσκουν τη φωλιά τους όταν τα απομακρύνεις από αυτήν, δεν μπορεί να εξηγηθεί μηχανιστικά
(με αναφορά σε αυτόματες, άνοες λειτουργίες). Τη δυνατότητά τους την εξηγεί το μοντέλο του
Σέλντρεϊκ με βάση μια υποκείμενη, άυλη σύνδεση που υφίσταται μεταξύ του περιστεριού και της
φωλιάς του. Αυτό σημαίνει ότι η φωλιά του περιστεριού υφίσταται μέσα στο μυαλό του, γιατί όλος ο
εξωτερικός κόσμος είναι παράλληλα και εσωτερικός (νοητικός). Σύμφωνα με την υπόθεση της διαμορφωτικής αιτιότητας (formative causality), τα μορφικά πεδία εκτείνονται πέρα από τον εγκέφαλο
στο περιβάλλον, συνδέοντας μας με τα αντικείμενα της αντίληψης μας, και είναι ικανά να επηρεάσουν
αυτά μέσω της πρόθεσης και της προσοχής (συγκέντρωσης) μας. Τα μορφικά πεδία διέπουν την οργάνωση των πρωτεϊνών, κυττάρων, κρύσταλλων, φυτών, ζώων, εγκεφάλων και πνευμάτων. Βοηθούν
να εξηγηθούν οι συνήθειες, οι αναμνήσεις, τα ένστικτα, η τηλεπάθεια, και η αίσθηση της κατεύθυνσης.
Έχουν μια εγγενή μνήμη και υποδηλώνουν ότι πολλά από τους καλούμενους νόμους της φύσης μοιάζουν να είναι συνήθειες.
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που θέτουν ο χώρος και ο χρόνος υφίστανται μόνο σε ένα πεδίο της
ύπαρξης και αναιρούνται σε ένα άλλο. Και λειτουργούμε όλοι μας παράλληλα σε αμφότερα τα πεδία. Κοινώς, είμαστε πολυδιαστατικές υπάρξεις, είναι πολυδιαστατικό το σύμπαν μας. Στο πεδίο που ονομάζουμε
«νου», όλα ενώνονται - τα διαφορετικά ζώα, οι διαφορετικές δομές και επηρεάζουν το ένα το άλλο (ως προς τη
διαμόρφωση των ενστίκτων, την ανάπτυξη
των βιολογικών συστημάτων κοκ.) πέραν
των ορίων του χώρου και χρόνου.
Όταν σύμπαντα κρύβονται μέσα σε σύμπαντα και δεν υπάρχει αρχή και τέλος, τότε
ποιος είμαι εγώ και ποιος εσύ - και ποιο
είναι το περιστέρι και ποια η φωλιά του;
Υπάρχουν μόνο μορφές, ενεργειακές αναταραχές, που πάλλονται στα ενιαία νερά της
ύπαρξης. Στην επιφάνεια φαίνονται οι μορφές, τα κύματα, στο βάθος κυριαρχούν τα
ογκώδη ρεύματα που επηρεάζουν μαζικώς
και από κοινού την ύπαρξη των επιφανειακών κυμάτων (αυτά είναι τα
«μορφογενετικά πεδία», η κοινή ενεργειακή σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών μορφών του χωροχρόνου), ενώ ακόμα πιο κάτω, στο θεμέλιο, η ίδια στεριά, σαν άλλος Άτλαντας, κρατά στους ώμους της τον
ωκεάνιο κόσμο.
Η στεριά αυτή είναι ο Ένας που βρίσκεται πίσω από τη φαινομενική
πολλαπλότητα, ο μάγος που βγάζει από το καπέλο του φωτιές, μαντίλια,
λαγούς, περιστέρια και τις ίδιες τους τις φωλιές………
Ανακεφαλαιώνοντας, η οποιαδήποτε εκπομπή από τα δρώμενα και
τον στολισμό της στοάς διαφαίνεται ως η υποκείμενη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών οργανισμών (βλέπε τεκτ. άλυσος, κόρυμβος, κτλ), μια
κοινή σύνδεση μη-υλική, σε μια ενότητα. Ότι πέραν της ύλης, πέραν των
χωροχρονικών περιορισμών, υπάρχει υποκείμενη ενότητα.9
9 Ένα άλλο θέμα στο οποίο διαφαίνεται η υποκείμενη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών χωροχρονικών
σημείων/οργανισμών είναι το Τεχνολογία για τηλεπάθεια και διόραση στο οποίο ο ερευνητής
νευρολόγος που μιλά εξηγεί πώς είναι δυνατόν να συγχρονίσεις δύο εγκεφάλους (έτσι ώστε
δημιουργώντας ένα ερέθισμα στον ένα, να το βλέπεις να αποτυπώνεται στο εγκεφαλογράφημα του
άλλου) χωρίς να «στέλνεις» οτιδήποτε (ηλεκτρομαγνητικό σήμα) από τον ένα στον άλλον. Αν και
εξωτερικά οι εγκέφαλοι δεν συνδέονται, εσωτερικά ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλο (όπως στην
τηλεπάθεια). Άρα υπάρχει μια κοινή σύνδεση μεταξύ οργανισμών (όπως συμβαίνει στην κβαντική
φυσική μεταξύ διαφορετικών σωματιδίων κατά τη «κβαντική διεμπλοκή» η οποία δεν είναι υλική, κι
αυτό είναι η κεντρική ιδέα της θεωρίας του Σέλντρεϊκ για τα μορφογενετικά πεδία (http://en.wikipedia.
org/wiki/Quantum_entanglement). Ότι πέραν της ύλης, πέραν των χωροχρονικών περιορισμών,

Όπως διαφορετικά μέλη μιας οικογένειας ενώνονται με εσωτερικούς δεσμούς, έτσι ενώνονται οι αδελφοί και τα διαφορετικά μέρη του
σύμπαντος. Όλη η στοά, όλο το σύμπαν είναι μια αδελφική οικογένεια.
Ακριβώς όπως τα παιδιά βγαίνουν από τους γονείς, οι ανανεωμένοι νεόφυτοι και όλοι ημείς ξανά-γεννιόμαστε μετά από κάθε σύναξη μας, έτσι
και οι ξεχωριστές οντότητες του σύμπαντος είναι αέναα ανανεούμενες
χορευτικές κινήσεις που κάνει, πάνω στο πάλκο του χωροχρονικού
θεάματος, ο ίδιος ο ΕΝΑΣ χορευτής, που αλλάζει συνεχώς και γίνεται
άλλες φορές γητευτής, άλλες καταστροφέας, άλλες ηθοποιός, πολυπρόσωπος αλλά αΐδιος κι αληθινός.
Στη φιλοσοφία της γιόγκα, ο χορευτής αυτός ονομάζεται εαυτός. Όχι
ο δικός μου εαυτός ή ο δικός σου, αλλά ο εαυτός, που ο Σωκράτης μας
καλούσε να γνωρίσουμε, ο κοινός μας εαυτός που σκέφτεται με χίλια
μυαλά, περπατάει με χίλια πόδια, βρίσκεται στη ρίζα της ύπαρξης και
αποτελεί την πηγή της γνώσης.
Από αυτό προκύπτει και το νόημα της αγάπης και της στοχαστικότητας στην ανθρώπινη ζωή. Αγαπώ σημαίνει αισθάνομαι την κοινή μας
ενότητα που υπάρχει παρά τις διαφορές μας. Στοχάζομαι σημαίνει μπαίνω στο μυαλό σου, βλέπω τα πράγματα από τη δική σου οπτική, από
άλλες οπτικές, από την οπτική του κοινού ήλιου που ρίχνει τις ακτίνες
του (όσο μπορεί ο καημένος) στα σκοτάδια του μυαλού του καθενός μας.
Με τη αγάπη και την στοχαστικότητα που απορρέουν από την τεκτονική μας γεωμετρία, εναρμονιζόμαστε, συντονιζόμαστε και οδηγούμαστε
στο αιώνιο Φως της καθαρής γνώσης. Οι λέξεις σε όποια γλώσσα, οι
αριθμοί, ο αποσυμβολισμός αλλά η αδύνατη στη ουσία μεταφορά-περιγραφή, όντως περιοριστικά όλα, καταδεικνύουν ακόμη μια φορά την
μεγίστη αξία της τεκτ γεωμετρίας όπως το αντιλαμβάνομαι και προσπάθησα να μεταφέρω, ως μια προσλαμβάνουσα απεικόνιση με σκοπό
την, συμβολικά ομιλών, συνδιαλλαγή προς συμφιλίωση μας, μέσω της
εναρμόνισης μας και του συντονισμού μας με τον παγκόσμιο ρυθμό. n

υπάρχει υποκείμενη ενότητα. Στην αναπτυξιακή βιολογία, ένα μορφογενετικό πεδίο είναι μια ομάδα
κυττάρων που είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε διακριτά, εντοπισμένα και τοπικά βιοχημικά σήματα
που οδηγούν στην ανάπτυξη των ειδικών μορφολογικών δομών ή όργανων. (Sheldrake, κ.α 2011).
Η κβαντική διεμπλοκή είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν τα ζεύγη ή ομάδες των σωματιδίων παράγονται ή αλληλεπιδρούν με τρόπο ώστε η κβαντική κατάσταση του κάθε σωματίδιου
δεν μπορεί να περιγραφεί ανεξάρτητα, αντ ‘αυτού, μία κβαντική κατάσταση δίνεται για το σύστημα
συνολικά.
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Τα πέντε συγκριτικά
πλεονεκτήματα του
Ελευθεροτεκτονισμού
Δαμιανός Πρωτονοτάριος

Μ

ελετώντας εργασίες αδ. και άλλα κείμενα θεωρώ και εγώ
ότι ο Τεκτονισμός διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία (εκείνα)
τα οποία μπορούν να τον χαρακτηρίζουν ως μια κοινωνία.

Και ποια είναι αυτά;
Πρώτο στοιχείο είναι να υπάρχουν κοινές πολιτιστικές καταβολές
των μελών της όπως το κοινό πολιτιστικό χαρακτηριστικό μας που είναι η απόκτηση ηθικών εντυπώσεων στην συνείδησή μας με την μέθοδο
των αλληγοριών και των συμβόλων. Θεωρούμε αυτή την μέθοδο ως
πληρέστερη για να αναβαθμίσουμε την συνείδησή μας και να διορθώσουμε την συμπεριφορά μας.
Άλλο στοιχείο είναι η ύπαρξη κοινών
σημείων συνεύρευσης. Στην τεκτονική
«κοινωνία» το κοινό σημείο συνεύρευσης
είναι η Στοά, το «ιερό της Σκέψεως».
Τρίτο στοιχείο είναι οι ειδικές χαρακτηριστικές σχέσεις σύνδεσης των μελών
της, δηλ. τα τυπικά, με βάση τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται αυτές.
Και τέταρτο στοιχείο είναι να εμφορείται η πλειοψηφία των μελών
από κάποιες ευγενείς φιλοδοξίες. Τυπικά τουλάχιστον προσερχόμεθα
όλοι στον τεκτονισμό με την κοινή φιλοδοξία να σμιλεύσουμε τον ακατέργαστο λίθο του εαυτού μας.
Αναδεικνύεται κατά συνέπεια ένα ερώτημα, γιατί αξίζει κάποιος να
συμμετέχει σε αυτή την τεκτονική «κοινωνία» και όχι σε κάποια άλλη
κοινωνική ομάδα; θρησκευτική, φιλοσοφική, αθλητική, πολιτική κ.λπ.;
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ή γιατί θα πρέπει να συμμετέχει ΚΑΙ σε αυτή; Τί το καλύτερο, ουσιωδέστερο και επωφελέστερο διαθέτει;
Καταρχήν αποδεχόμαστε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να
συμμετέχει ταυτόχρονα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με
τις πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις και ενδιαφέροντά του.
Ο λόγος όμως για τον οποίο αξίζει κάποιος να
συμμετέχει και στην «κοινωνία» των ελευθεροτεκτόνων είναι γιατί μόνο αυτή διαθέτει ταυτόχρονα πέντε
ουσιώδη χαρακτηριστικά.
Πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες φυσικά, διαθέτουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, καμία όμως,
δεν τα διαθέτει όλα μαζί. Αυτό λοιπόν αποτελεί και
το συγκριτικό πλεονέκτημα της δικής μας «κοινωνίας». Και για αυτό τον λόγο ισχυριζόμαστε, ότι μόνο η
αδελφότητά μας μπορεί να εξυψώσει την ανθρώπινη
δημιουργία σε τέτοιο βαθμό και να αποδώσει σε πλήρη έκταση το ηθικό και πνευματικό νόημα της έννοιας άνθρωπος.
Ας σταθούμε στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά.
Το πρώτο συνδέεται άμεσα με το «πριν», δηλαδή με την απόφαση
του υποψηφίου να «κρούσει την θύρα». Αυτό το χαρασκτηριστικό, υμνεί
στον υπέρτατο βαθμό το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ελευθερία επιλογής και στην ανάληψη των συνεπειών της.
Ο ελευθεροτεκτονισμός αρνείται κάθε μορφή προσηλυτισμού, αρνείται κάθε μορφή, με την οποία επιδιώκεται η παρακίνηση των ατόμων
στην υιοθέτηση συγκεκριμένων απόψεων, αφού στη περίπτωση αυτή, η
ένταξη στην αδελφότητα είναι καθαρά προσωπική.
Ο κάθε άνθρωπος μόνος του πρέπει να αναζητήσει το τεκτονικό φως.
μόνος του να αποφασίσει για το πότε αισθάνεται έτοιμος να ενταχθεί.
Η δική μας πλευρά οφείλει να λύσει απορίες, να ενημερώσει, να τον
προσκαλέσει σε «ανοικτές» εκδηλώσεις, αλλά ποτέ δεν πρέπει να του
υποδειχθεί ή να πιεστεί για την αίτησή του.
Αντιθέτως, πρέπει να προετοιμαστεί για τον κάθε ενδιαφερόμενο,
ώστε –εάν αιτηθεί- η συναίνεσή μας να είναι ουσιαστική.
Η μόνη επιτρεπτή στάση «προσηλυτισμού» είναι το προσωπικό μας

παράδειγμα, η προσωπική στάση ζωής μας. Τα λόγια, οι πράξεις, οι ηθικές αρχές και η συμπεριφορά, αποτελούν την μοναδική μορφή προβολής προς τους συνανθρώπους μας.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μετά»,
την πορεία του τέκτονα.
Στις περισσότερες κοινωνικές
ομάδες υπάρχει πάντοτε κάποιος
«καθοδηγητής», ο οποίος θα αναλάβει να συνοδεύει τον νεοεισερχόμενο στην μετέπειτα πορεία του.
Ο ελευθεροτεκτονισμός όμως αρνείται κάθε μορφή καθοδηγητικής
μεθόδου, αφού υμνεί την ατομική
ελευθερία επιλογής της διαδρομής
προς την προσωπική τελείωση.
Αναγνωρίζει την διαφορετικότητα της κάθε προσωπικότητας, σε
μορφωτικό, πολιτιστικό και εμπειρικό πεδίο και μέσω της τεκτονικής
ανοχής, αφήνει ελεύθερο τον κάθε αδελφό να επιλέξει μέσω των δικών του ιδιαίτερων ενδιαφερόντων αναζήτησης, στοχασμού και ενδοσκόπησης, τη διαδρομή προς το φως.
Τα μέλη της Στοάς τον στηρίζουν μόνο συμβουλευτικά και εφόσον το
ζητήσει ο ίδιος.
Εκτός από τα υποστηρικτικά ενημερωτικά μαθήματα προς τους μαθητές και εταίρους (και αυτά μέσω επιλεγμένης ύλης), σε καμία άλλη
περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει ατομικά κάποιος με υποδείξεις απόψεων ή φιλοσοφικών επιλογών αφού άλλο είναι η υποστήριξη
και άλλο η καθοδήγηση. Την υποστήριξη την ζητείς όταν την χρειαστείς,
την καθοδήγηση την έχεις θέλεις δεν θέλεις.
Διαφορετικά, ποια θα ήταν η αξία επιλογής μιας προσωπικής διαδρομής αυτοβελτίωσης;
Το τρίτο χαρακτηριστικό του Ελευθεροτεκτονισμού είναι ότι «γκρέμισε» τα τείχη που υψώνονται μεταξύ των ανθρώπων στην κοινωνία.
Με μόνες προϋποθέσεις ένταξης την ελευθερία, την χρηστοήθεια και
την επιθυμία απαλλαγής από τις προκαταλήψεις, καταργεί κάθε μορφής
φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά τείχη, αποδεχόμενος
όλους τους ανθρώπους ως ίσους ως προς τα δικαιώματα και τα καθή-
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κοντα προς την Στοά και την κοινωνία.
Πρώτος αυτός έβαλε δίπλα-δίπλα τον πρίγκηπα και τον επαγγελματία, τον χριστιανό και τον μουσουλμάνο, τον πλούσιο και τον φτωχό,
τον επιστήμονα και τον εργάτη, τον φιλελεύθερο και τον ριζοσπάστη.
Πρώτος αυτός έθεσε εμμέσως το θεσμικό πλαίσιο των αρχών για δημοκρατικό διάλογο και αποφάσεις
εντός της Στοάς αλλά και στην κοινωνία. Ένωσε τους ανθρώπους
παρά την πολυμορφία τους (θυμηθείτε ποιος έχει διεθνώς υιοθετήσει
αυτό το λογότυπο) και μισήθηκε από
όλους αυτούς οι οποίοι αρνούνται
την παγκοσμιότητα και την ένωση
όλων των ανθρώπων. Μισήθηκε
από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν
πρωτίστως τον φανατισμό και το μίσος προς τους άλλους, αυτούς που
υποστηρίζουν ότι η φυλή τους, η ομάδα τους, η θρησκεία τους, το κόμμα
τους, η πατρίδα τους, το παιδί τους κ..α. είναι τα ωραιότερα, τα καλύτερα, τα σωστότερα, τα μοναδικά. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους
δημιουργώντας εχθρούς. Και να θυμάστε ότι, «αυτός που ζει από την
μάχη με έναν εχθρό έχει προσωπικό συμφέρον να διατηρήσει τον εχθρό
του ζωντανό» (Φρίντριχ Νίτσε).
Ο Ελευθεροτεκτονισμός αρνείται την απολυτότητα. Πιστεύει στην διαρκή εξέλιξη της ανθρωπότητας και επιδιώκει να γίνει αυτή επάνω σε
ένα νέο πεδίο ηθικής. Επιδιώκει την ανοχή βάσει αρχών, την συνεργασία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων. Και
για τον λόγο αυτό, απεικονίζει τη σύνθεση της «δημιουργίας» και εντός
του τεκτονικού ναού.
Το κάθε μορφής παραγωγικό, επιστημονικό, πνευματικό έργο, η ίδια
η δομή της κοινωνίας και του μικρόκοσμού μας, κρύβουν το μεγαλείο
της πολυμορφίας. Διαφορετικά χρώματα, ιδέες, ρυθμοί, χαρακτήρες,
δημιουργούν συνθήκες για εργασίες με κορύφωση τα στοιχεία της σύνθεσης, της ανοχής, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας. Για
αυτό το σκοπό, ο Ελευθεροτεκτονισμός χρησιμοποιεί διαλεκτικά τα δύο
«πρόσωπα» της Ηθικής, του “οφείλειν” και του “πράττειν”.
Το τέταρτο τεκτονικό χαρακτηριστικό είναι το δικαίωμα του κάθε
ελευθεροτέκτονα στην άνευ ορίων αναζήτηση της αλήθειας.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός τιμά κάθε μορφής ανθρώπινη εργασία η
οποία υπηρετεί την ηθική πρόοδο της ανθρωπότητος και ως εκ τούτου
απορρίπτει δόγματα ή εξ αποκαλύψεως αλήθειες, στην θεώρησή του.
Για αυτό το χαρακτηριστικό χιλιάδες μέλη του διώχθηκαν από απολυταρχικά καθεστώτα και θρησκευτικά μισαλλόδοξες κοινωνίες.
Στις τεκτονικές στοές, η έννοια της ελευθερίας, είναι συνυφασμένη, με την ελευθερία
της λατρείας της σκέψης, απαλλαγμένη από
την άγνοια, τις πλάνες και τις προκαταλήψεις.
Άρα, είναι μια μορφή "πεφωτισμένης
ελευθερίας" με την οποία δεν επιδιώκεται η
αυτοβελτίωση με σκοπό την εγωιστική μας
αυτοϊκανοποίηση, αλλά με σκοπό την κοινωνική προσφορά.
Χωρίς την δυνατότητα της άνευ ορίων
αναζήτησης, οι όποιες μέχρι τώρα γνώσεις
μας θα εξελιχθούν σταδιακά σε προσωπικά
δόγματα και προκαταλήψεις και σε παρωχημένες απόψεις και η γνώση μας θα χάσει τη
δυναμική της, θα γίνει στατική γνώση, που
αποφεύγει τις νέες προκλήσεις.
Αντιθέτως, γνώση με συνεχή προσπάθεια αναζήτησης, άνευ ορίων
και προκαταλήψεων, δίνει άλλη δυναμική, γίνεται ενεργητική που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.
Η «άνευ ορίων αναζήτηση της αλήθειας» μας προτρέπει στην «διά
βίου μάθηση», ώστε να κατανοούμε –πρώτοι εμείς- το «νέο» που έρχεται και να επιδιώκουμε τις καλύτερες ηθικές απαντήσεις για την επωφελέστερη χρήση του. Αυτό είναι ύψιστης σημασίας τεκτονικό καθήκον.
Στην κοινωνία θα κριθεί το τί καταλάβαμε και το πώς το αξιοποιούμε
για τον εαυτό μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας. Μόνο μέσω και
της κοινωνικής μας δραστηριότητας, θα επιβεβαιώνουμε την ορθότητα
των προσωπικών μας άνευ ορίων αναζητήσεων της αλήθειας.
Το πέμπτο και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η μέθοδος διδασκαλίας του. Και εδώ καινοτομεί δημιουργώντας ένα υπέροχο συνδυασμό
στοιχείων διδασκαλίας, με τα οποία επιδιώκει να δημιουργήσει μόνιμες εντυπώσεις επάνω στην ανθρώπινη συνείδηση, διότι θεωρεί, ότι η
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ηθική αναβάθμιση της συνείδησης είναι η βασική προϋπόθεση για την
βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Η τεκτονική μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει το στοιχείο της μυήσεως και της αποκαλύψεως ηθικών αρχών μέσω του συμβολισμού και
των αλληγοριών.
Η μυητική τεκτονική μέθοδος βασίζεται στους
μύθους και τις αλληγορίες, προκειμένου ο υποψήφιος να μπορεί να αποσυμβολίσει τις διδαχές
της, δεδομένου ότι το λογικό πεδίο της εμπειρίας μας δεν είναι πάντα δυνατό να το πράξει.

Εισαγωγή
στις έννοιες
Σκεπτομορφές και
Εγρηγορότα
Δημήτριος Ιατρίδης, Χρήστος Γραββάνης

Η μύηση δεν είναι μία μέθοδος ορθολογιστική αλλά μία μέθοδος μεταστροφής η οποία επιδιώκει να φέρει το «εγώ» μας σε άμεση επαφή
με τον «κεκρυμμένο μας εαυτό».
Γι’ αυτό δεν είναι για όλους τους ανθρώπους,
δεν μπορεί να «φωτίσει» κάποιον εάν δεν είναι
κατάλληλα προετοιμασμένος, όχι επειδή επιθυμούμε να είμαστε ελιτιστές αλλά επειδή επιθυμούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Κατά τη μυητική
διαδικασία συντελούνται –μπορεί να ισχυριστώ- τρία «αλχημιστικά»
στάδια, της απορρόφησης, της αφομοίωσης και της δράσης.
Με αυτά τα πέντε συγκριτικά πλεονεκτήματα βαδίζει ανά τους αιώνες ο Ελευθεροτεκτονισμός. Μόνιμος θεματοφύλακας της ανθρώπινης
γνώσης, και των ηθικών προσταγμάτων για την σταδιακή εναρμόνιση
με τον παγκόσμιο ρυθμό.
Και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν τις Στοές του πυκνώσουν άνθρωποι, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν καλύτεροι και να παρουσιάσουν την διαφορά στην κοινωνία. n

Σ

κεπτομορφές είναι η απόδοση του αγγλικού όρου «thought
forms» (σκέψεις μορφοποιημένες), σκέψεις οι οποίες έχουν
πάρει κάποια μορφή. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, αφορούν ένα κοινό θέμα που
σχετίζεται με περισσότερα από ένα άτομα ή ένα
άτομο ή αφορά ένα συναίσθημα ή μια επιθυμία.
Η ιστορία έχει και επιστημονική βάση. Σε
κάποια νησιά του Ειρηνικού παρατηρούσαν οι
φυσιοδίφες μια ομάδα πιθήκων. Επειδή υπήρχε έλλειψη από τροφή τους έριχναν περιοδικά γλυκοπατάτες τις οποίες έτρωγαν. Κάποια
μέρα μερικές πέσανε σε ένα ρυάκι, μερικοί
πίθηκοι τις πήρανε και έδειξαν ότι ευχαριστιόνταν που έτρωγαν τις πλυμένες. Λίγο αργότερα μερικοί πίθηκοι άρχισαν να ξεπλένουν τις
γλυκοπατάτες. Ο ένας πίθηκος το έδειχνε στον
άλλο, σε λίγο σχεδόν η αποικία ολόκληρη άρχισε να ακολουθεί την πρακτική αυτή. Το παράδοξο όμως είναι, ότι και σε ένα άλλο νησί μη προσπελάσιμο από το
πρώτο οι πίθηκοι άρχισαν και εκεί να πλένουν τις γλυκοπατάτες τους.
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Αυτό ήταν η γενεσιουργός υπόθεση, που κίνησε το ενδιαφέρον τους
και προσπαθούσαν να βρουν την εξήγηση. Τελικά δεν βρέθηκε άλλη
ερμηνεία πλην του ότι κάπου στην ατμόσφαιρα τα νοητικά κύματα των
πρώτων πιθήκων επηρέασαν τις απόψεις και των άλλων πιθήκων στο
άλλο νησί.
Έτσι δημιουργήθηκε η θεωρία του εκατοστού πιθήκου. Είπαν δηλαδή, ότι την ώρα
που ο εκατοστός πίθηκος πήγε να πλύνει την
γλυκοπατάτα, τότε όλοι οι πίθηκοι πήγαν να
τις πλύνουνε μαζί. Ο εκατοστός είναι απλώς
ο κύκλος αυτής της υπόθεσης, αφού ποτέ δεν
τους μέτρησαν. Στην υπόθεση αυτή δομήθηκε
η θεωρία.
Προβλήθηκε έτσι η ερμηνευτική θεώρηση ότι υπάρχουν κοινές εφευρέσεις, σπάνιο
φαινόμενο, που δημιουργούνται ξαφνικά και
την ίδια στιγμή σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Ξεκινά ένας να συνθέτει ένα άρθρο και
του τηλεφωνεί ένας άλλος ότι έχει ξεκινήσει
την εργασία από καιρό τώρα. Έρχεται ένας φιλόσοφος ο Όσο ο οποίος έχει μια μελέτη για
τον Ηράκλειτο και αναφέρει για το θέμα και λέει ότι όταν το ένα εκατοστό, η τετραγωνική ρίζα ενός εκατοστού ενός πληθυσμού αποκτήσει
μια συγκεκριμένη σκέψη ή ιδιότητα αυτό είναι αρκετό για να εξαπλωθεί στον υπόλοιπο πληθυσμό. Αποκαλείται από πολλούς και ως κρίσιμη
μάζα. που για την Ελλάδα ανέρχεται σε 336 άτομα.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει για την ισχύ, για την αξία
του μαθηματικού αυτού τύπου και την ορθότητα του αλλά υπάρχουν άλλοι που προτείνουν το ένα δέκατο ενός πληθυσμού, άλλοι το ένα εκατοστό, αν ισχύει το ένα δέκατο της τετραγωνικής ρίζας τότε μιλάμε για
τρακόσια τριάντα έξη άτομα στην Ελλάδα κ.λ.π.
Η αλήθεια είναι ότι, όταν μια ομάδα ανθρώπων αποκτήσει, δημιουργήσει μια σαφή και συγκεκριμένη άποψη, ιδέα η εικόνα για κάτι τι, τότε
αυτή θα εξαπλωθεί σε όλο τον πληθυσμό ή σε μεγάλο μέρος του.
Συνοψίζοντας την θεωρία του εκατοστού πιθήκου, μιλάμε για μια
αφύπνιση, που επιτυγχάνεται από ένα κρίσιμο σύνολο και μια καινούρ-

για συνειδητοποίηση, που μπορεί να κοινοποιηθεί από νου σε νου.
Το φαινόμενο του εκατοστού πιθήκου σημαίνει, πως όταν ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων μαθαίνει έναν καινούργιο τρόπο, μπορεί
αυτός να παραμείνει συνειδησιακή ιδιοκτησία του. Υπάρχει ένα οριακό σημείο όπου, όταν και ένας ακόμα άνθρωπος συντονιστεί σε μια
νέα συνειδητοποίηση, το πεδίο δυναμώνει και
η συνειδητοποίηση γίνεται κτήμα όλων. Αυτή
απαιτείται για να γίνει καλύτερος ο κόσμος με
την παροχή επιπλέον συνειδησιακής ενέργειας για την δημιουργία μιας κοινής αντίληψης.
Η σκέψη δημιουργείται σε ένα υψηλό νοητικό επίπεδο, η σκέψη και ο λόγος δημιουργούν,
προχωρούν και έρχονται σε ένα χαμηλότερο
αλλά ισχυρότερο επίπεδο, ο λόγος ακούγεται,
η σκέψη τρέχει με ασύλληπτη ταχύτητα, η σκέψη, ο λόγος και η πράξη εκδηλώνονται στην
πραγματικότητα, είναι η ενεργοποίηση και η
ουσιαστικοποίηση της σκέψης η οποία μετατρέπεται σε λόγο και σε πράξη.
Υπάρχει μια άποψη σε ένα συγγραφέα που
υποστηρίζει ότι οι νοητικές εικόνες εξωτερικεύονται ως συμβάντα ή
καταστάσεις και μια αρχαία έκφραση η οποία λέει "ως ο άνθρωπος
σκέπτεται ούτως εστίν" όπως δηλαδή σκέπτεται ο άνθρωπος έτσι και
γίνεται.
Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τεράστια δύναμη, την δύναμη της σκέψης
για τον εαυτό του και ο άνθρωπος σκεπτόμενος δημιουργεί, η σκέψη
είναι δημιουργία, γι αυτό, επειδή οι άνθρωποι μπορούν να σκέπτονται
είμαστε για αυτό τον λόγο συνδημιουργοί.
Και ο βίος μας, ο τρόπος που ζούμε είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών μας γύρω από την ζωή μας. Ζούμε σύμφωνα με αυτό που σκεπτόμαστε, με αυτό που θέλουμε να ζήσουμε, με αυτό που σκεπτόμαστε ότι
θα ζήσουμε ή σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να πετύχουμε κάνοντας
τις σωστές σκέψεις. Και γι αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε τις θετικές
σκέψεις αφού η ερμηνεία των συμβάντων είναι υποκειμενική υπόθεση,
είναι θέμα αυτογνωσίας, και ξέρουμε ότι καταλήγουμε να κάνουμε όσα
σκεπτόμαστε, και καταλήγουμε να πάθουμε αυτά που σκεπτόμαστε.
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Όλα τα κακά που συμβαίνουν μάλλον όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα της οικουμενικής σκέψης των ανθρώπων, η
οποία το μόνο που κάνει είναι εικόνες καταστροφής.
Η συνδυασμένη ομαδοποιημένη συνείδηση, μας ωθεί να δημιουργούμε νοητικά το κακό, αυτό βρίσκουμε μπροστά μας, συνέχεια γεμίζουμε τον νου μας με απειλές, εκεί στηρίζεται
η ψυχολογία των ομάδων που διδάσκει ότι
εκείνη η ομάδα είναι αντίπαλη με την δική μας
ομάδα, με πολλά κριτήρια.
Ο φορέας που κατ εξοχήν δημιουργεί προβλήματα είναι τα Μ.Μ.Ε. τα οποία θα έπρεπε να
είναι μέσα συλλογικής επικοινωνίας, και όχι
μαζοποιήσεως, ίσως και κοινωνικής επικοινωνίας.
Τώρα έχουμε δημιουργήσει τις σκεπτομορφές του κινδύνου, δεν μπορώ ακόμα να αλλάξω το εξωτερικό γεγονός, να κλείσω τελείως
την τηλεόραση, να μην πάρω εφημερίδα αφού
πρέπει να μάθω τα νέα αλλά μπορώ όμως να
αλλάξω το πώς αντιμετωπίζω την κατάσταση
αυτή, δεν μπορώ να αλλάξω την μνήμη των δυσχερειών, μπορώ όμως
να αλλάξω την αντιμετώπιση. Αν συμβεί αυτό θα αλλάξει και η κατάσταση, διότι αυτή αυτοτροφοδείται, η σκεπτομορφή μας «παίζει» εφόσον
και εμείς την «παίζουμε».
Ο νους μας, παίρνει την μορφή του περιεχομένου του, σε περίπτωση
που αγοράσαμε δύο πράγματα σε σακούλες και τα κρεμάσουμε σε λίγες
μέρες, θα δείτε ότι οι σακούλες θα έχουν πάρει την αντίστοιχη μορφή
των πραγμάτων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαφορά μεταξύ ατμού
και πάγου, και ο ατμός και το νερό και ο πάγος έχουν την ίδια σύσταση,
αλλά ο ατμός φεύγει, το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου, ο πάγος είναι μια στερεοποιημένη μορφή του νερού, μέχρι να λειώσει. Πρέπει και
τον πάγο να λειώσουμε και το νερό να εξατμίσουμε για να του δώσουμε
ότι μορφή θέλουμε.
Η σκέψη είναι καθαρή ενέργεια, μπορεί να δημιουργήσει υλικές καταστάσεις και η σκέψη ή η ενέργεια αυτή, μπορεί να είναι ή μια γλυκιά
ροή αγάπης και τρυφερότητας ή μια σφαίρα μίσους, πού μπορεί να γυ-

ρίσει πίσω και θα με κτυπήσει. Κατά συνέπεια, στέλνοντας αγάπη, θα
εισπράξω αγάπη, στέλνοντας μίσος, σίγουρα θα εισπράξω μίσος.
Η ροή της σκέψης είναι πιο γρήγορη από το φως και ξεπερνά τόπο
και χρόνο, και επιστρέφει με την μορφή της λέξεως «κάρμα», η οποία,
ήταν γνωστότατη στους αρχαίους μας προγόνους με την λέξη αντιπεπονθός (μετοχή παρακειμένου του πάσχω, από
τα Ηθικά του Αριστοτέλη).
Η σκέψη αυτή που πηγαίνει και έρχεται,
ενισχύεται και συμπυκνώνεται και παίρνει την
έννοια πλέον της σκεπτομορφής. Όλες οι σκέψεις συμπυκνώνονται, δεν στερεοποιούνται
αλλά απλώς αποκτούν μια πυκνότητα, μπορεί
να είναι ατμός, όσο πυκνός μπορεί να είναι.
Είναι η ενέργεια η οποία έλκει τα όμοια και
δημιουργεί σταδιακά όγκους, Αγγλικά ο όρος
είναι "presibitation" πού σημαίνει κατακρήμνιση, καθίζηση ή συμπύκνωση, που χρησιμοποιείται όταν ψιλορρίχνει χιονόνερο.
Εδώ αφορά την συμπύκνωση που δημιουργείται από την σταθερή σκέψη ή την επαναλαμβανόμενη σε ένα σταθερό αντικείμενο
σκέψης που επιβραδύνει την ταχύτητα ροής
και αυξάνει την μάζα. Δηλαδή δεν διαχέεται πλέον η σκέψη αλλά συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι «όγκοι» αυτοί σκέψης
συνενώνονται μεταξύ τους αποκτώντας πλήρη υλική υπόσταση.
Το φαινόμενο αναφέρεται σε πολλές πηγές με προεξάρχοντα τον
Ιησού, «όπου εισί δύο η τρείς συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί
εν μέσω αυτών», όταν δύο η τρείς, όχι ένας, γιατί το άτομο δεν είναι
σκεπτομορφή, (όπου δύο η τρείς είναι συνηγμένοι στο όνομά μου, μιλάνε για μένα, σκέπτονται για μένα, προσεύχονται σε μένα εκεί είμαι και
εγώ), υποστηρίζεται ότι πολλές φορές σε καταστάσεις ομαδικού διαλογισμού έχουμε την αίσθηση κάποιας ακαθόριστης παρουσίας όπως
ισχυρίζονται κάποιοι.
Έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε στο τί θα γίνει στην ζωή μας, και κάνουμε σκεπτομορφές: θα καταστραφούμε θα πλουτίσουμε θα κινδυνεύσουμε
από ένα κομήτη, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν άν αλλάξουμε τη σκέψη.
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Θα κάνω μια πρόχειρη κατάταξη των σκεπτομορφών, που συμπεριλαμβάνουν ποιοτικά θετικές και αρνητικές, όχι μόνιμες, όπως μια προσωρινή σκεπτομορφή. Όταν λέμε ότι θα ολοκληρώσουμε μια υποχρέωση σε ένα μήνα, έχει μια χρονική διάρκεια χωρίς μεγάλο βάθος χρόνου,
φευγαλέα, μια διαπίστωση που μπορεί να μην είναι ακριβής.
"Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες".
Αιτία όλων των αρνητικών σκεπτομορφών είναι ο φόβος, αιτία του φόβου είναι η άγνοια.
Η απελευθέρωση των ανθρώπων με τις θετικές σκέψεις και με την θετική προβολή είναι η
μόνη λύση. Δεν μπορούν να εξαφανίσουν τις
σκεπτομορφές, μπορούν να τις αντικαταστήσουν, αλλά τί θα γίνει μετά αν όλοι αντικαταστήσουμε τις σκεπτομορφές;
Λέγεται ότι ορισμένοι πνευματικοί δάσκαλοι στο Θιβέτ έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν με έντονη αυτοσυγκέντρωση και οπτικοποίηση ένα είδος σκέψεων που ονομάζονται
«πούλπα». Οι υλοποιημένες αυτές σκέψεις
είναι σκεπτομορφές, που αποκτούν ένα είδος
ανεξάρτητης ζωής και κυκλοφορούν εκτελώντας τις οδηγίες του δημιουργού τους.
Ομοίως ο Παράκελσος ο Ελβετός μάγος του 16ου αιώνα έγραφε για
το ον που αποκαλούσε «aquastor» ένα πλάσμα δημιουργημένο από την
δύναμη της συγκεντρωμένης φαντασίας, το οποίο μπορεί να αποκτήσει
δική του ζωή και υπό ειδικές συνθήκες να γίνεται ορατό ή και απτό.
Στο κατώτατο επίπεδο της ιεραρχίας σύμφωνα με την μυστική φιλοσοφία όλων των πολιτισμών, αυτές οι εκπορεύσεις, οι σκεπτομορφές,
που προέρχονται από τον κοσμικό νου - αλληλοδιαπλέκονται τόσο στενά που δημιουργούν την εντύπωση της στερεάς ύλης.
Σήμερα αν κανείς ήθελε να περιγράψει το παράξενο αυτό φαινόμενο θα μπορούσε να επιλέξει την ορολογία της κβαντομηχανικής, όμως
στις λεγόμενες μυστικές εταιρίες, η αλληλοδιαπλοκή αοράτων δυνάμεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της φαινομενικής όψης του υλικού
κόσμου, ανέκαθεν γινόταν αντιληπτή ως ένα φωτοχρωματικό δίκτυο η
κατά τους αλχημιστές ως η μήτρα (matrix).

Η αρχαία σοφία ισχυρίζεται ότι αν ο άνθρωπος δεν είχε φραγμό με
τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις δεν θα είχε καμμιά πιθανότητα να
αναπτύξει την ατομική ελεύθερη σκέψη και βούληση που διακρίνουν
την ανθρώπινη συνειδητότητα. Αν δεν είχαμε αποκλείσει λόγω της υλικής μας υπόστασης όλα αυτά, οι διάνοιές μας θα ήταν μονίμως θαμπωμένες και καταπτοημένες. Ουσιαστικά τώρα οι
άνθρωποι διαθέτουν ζωτικό ιδιωτικό χώρο,
μέσα στον οποίο μπορούν να σκέπτονται.
Αυτό το έδειξε ο Πλάτωνας με την αρχετυπική εικόνα του προτύπου της ανθρώπινης
κατάστασης στην αλληγορία του σπηλαίου,
που ουσιαστικά πρόκειται για μια έκθεση του
φιλοσοφικού συστήματος, που οι θεωρητικοί
της φιλοσοφίας αποκαλούν ιδεαλισμό και το
οποίο υποστηρίζει ότι ο κοσμικός νους και οι
σκεπτομορφές (ιδέες) που εκπορεύτηκαν από
αυτόν είναι η ανώτερη πραγματικότητα. Τα
φυσικά αντικείμενα από την άλλη, δεν είναι
παρά σκιές η αντανακλάσεις αυτής της ανώτερης πραγματικότητας.
Ας έλθουμε τώρα στα εγρηγορότα

Η λέξη εγρηγορός προέρχεται από το ρήμα εγείρω, αόριστος εγρήγορα και μετοχή εγρηγορός, εγρηγορία, πού σημαίνει αφυπνίζω, διεγείρω, ξεσηκώνω, εξάπτω, φρουρώ, αγρυπνώ, εγείρω οικοδόμημα,
οικοδομώ. Η τελευταία έννοια αναφέρεται στα οικοδομήματα, δηλαδή,
σε δομές.
Ένα «εγρηγορός» (αυτό το οποίο γρηγορεί και επιτηρεί άγρυπνα –
ένας φρουρός, ένας βοηθός), είναι ένας ενεργειακός ψυχικός οργανισμός, που συνδέει τα μέλη μιας ομάδας. Είναι η «ομαδική ψυχή» της,
έτσι μπορεί να αναφερθεί ως ομαδικός νους, υπερψυχή, ενέργεια ζωτικού χώρου.
Ο λόγος που εμφανίζονται τα εγρηγορότα είναι η εστίαση της προσοχής και των προθέσεων ενός αριθμού ανθρώπων προς ένα κοινό αντικείμενο, για το οποίο όλοι τρέφουν ισχυρά συναισθήματα!
Υπάρχουν στην ιστορία πολλές περιπτώσεις στρατιωτικά και οικονο-
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μικά ασθενέστερων λαών, που κατόρθωσαν να υπερισχύσουν, ακριβώς
διότι διέθεταν ισχυρότερο εγρηγορός, το οποίο κέρδισε τις μάχες, πολύ
πριν οι μάχες αυτές δοθούν στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι σ’ εμάς
τους Έλληνες κάτι μας θυμίζει αυτό.
Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με
κάποιο εγρηγορός. Πρέπει αρχικά να ενστερνιστούμε τα ιδανικά και τους στόχους
της ομάδας και να συντονιστούμε. Επίσης τα
εγρηγορότα εκφράζονται με ορισμένα σύμβολα και η απεικόνισή τους στην διάνοια και στα
συναισθήματά μας, είναι ένα «κανάλι», μέσω
του οποίου η δύναμη της συγκεκριμένης ομαδικής ψυχής διοχετεύεται στην ατομική μας
ψυχή.
Ένα πολύ λεπτό σημείο είναι τί οντότητα
βρίσκεται «πίσω» από την ομαδική ψυχή, εάν
η συγκρότηση της ομάδας είναι μόνο ψυχοσωματική.
Μπορούμε να φανταστούμε κάτι πραγματικά ανώτερο. Στους τοίχους του δωματίου
υπάρχουν ανοίγματα με συγκεκριμένα συμβολικά σχήματα, ένα τρίγωνο, η απεικόνιση μιας θεότητας, ένα σύνθετο συμβολικό σχήμα, ίσως
ένας αριθμός, κάποια ιδανικά κ.α. Μέσα από τα ανοίγματα αυτά ακτινοβολεί σε μας το φως που βρίσκεται στο κλειστό δωμάτιο. Αυτά τα ανοίγματα, εμψυχωμένα από τις ενέργειες των ανθρώπων που ασχολούνται
μαζί τους και από το εσωτερικό φως, είναι τα εγρηγορότα ή οι ομαδικές
ψυχές και οι άνθρωποι που συνδέονται μαζί τους (επικοινωνώντας με
το φως του δωματίου μέσω αυτών), απαρτίζουν μια ομάδα, μια οικογένεια, ένα σύλλογο, μια θρησκεία.
Ένα τυχαίο σύνολο ατόμων με χαλαρούς δεσμούς (π.χ. μία σχολική
τάξη), λόγω των συναισθηματικών δεσμών φτάνουν στο σημείο να δημιουργήσουν μία συλλογική οντότητα, μια ομαδική ψυχή, απέχουν όμως
πολύ από την δημιουργία ενός εγρηγορότος. Μια ομαδική ψυχή επιδρά
πάνω στα μέλη της ομάδας μόνο συναισθηματικά και όχι εξουσιαστικά
όπως επιδρά το εγρηγορός. Με την διάλυση της ομάδας, παύει να υφίσταται και η ομαδική ψυχή της.

Στα εγρηγορότα όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αν
και πολλές φορές ένα εγρηγορός μπορεί μερικώς να ταυτίζεται με μια
ομαδική ψυχή.
Πρώτον, το εγρηγορός δεν είναι ον ενός μόνο στοιχείου, αλλά,
αποτελεί σύνθεση και των τεσσάρων στοιχείων, στερούμενου μόνον
υλικού φορέα. Έτσι, κατέχει και ενστικτώδη
ενέργεια, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται
από ζωώδεις τάσεις, κατέχει και αστρική,
οπότε είναι φορέας και προαγωγός έντονων
παθών. Ακόμα, δεν του λείπει ούτε η κεντρική ιδέα – συνήθως μια στενοκέφαλη εμμονή
– ούτε στερείται συμβολικών στοιχείων τα
οποία απαρτίζουν τον πυρήνα του. Το κυριότερο, ένα εγρηγορός δημιουργείται έντεχνα
κάτω από την επίδραση μιας δυναμικής φαντασίας και ισχυρής βούλησης, κάτω από την
οποία συντάσσονται «οπαδοί» ζωοδότες και
ζωογονητές του καινούριου όντος, τo οποίο
όμως έχει ανεξάρτητη πλέον ύπαρξη από την
αρχική ομάδα που το δημιούργησε.
Ένα «εγρηγορός» είναι ένας ενεργειακός
ψυχικός οργανισμός, που συνδέει τα μέλη
μιας ομάδας, είναι η «ομαδική ψυχή» της.
Ομαδική ψυχή έχουν τα έθνη, τα πολιτικά κόμματα, οι θρησκείες, οι
διάφοροι κοινωνικοί οργανισμοί, ακόμα και οι άτυπες παρέες των ανθρώπων. Αυτή σχηματίζεται από το σύνολο των αισθημάτων, των σκέψεων, των προσδοκιών, των ενεργειών, όλων των μελών της ομάδος
και καθίσταται η «προστάτιδα θεότητά της». Την προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις, προσελκύει τους ομοϊδεάτες, απωθεί τους αντιπάλους, εμψυχώνει με πάθος και αφοσίωση τα μέλη της.
Τα εγρηγορότα είναι ψυχικές ενέργειες και απεικονίζουν την
ποιότητα του χαρακτήρα της ομάδας που τα δημιούργησε. Στην ναζιστική Γερμανία, σχηματίστηκε ένα πολύ ισχυρό αλλά νοσηρό εγρηγορός,
που σαν μια επιδημία ψυχικού τύπου, εύκολα επικράτησε απέναντι σε
άλλες ηθικά ποιοτικότερες αλλά ασθενέστερες ομαδικές ψυχές.
Το εγρηγορός λοιπόν είναι ένα δονητικό παράγωγο του νου, που το
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κατασκευάζει, το κτίζει στην κυριολεξία, είναι ένα σύνολο πολυαρίθμων όντων, τα οποία, εκούσια ή ακούσια ενώνουν την σκέψη, την θέληση και τον λόγο σε ένα κοινό σκοπό. Εγρηγορός δεν μπορεί να φτιάξει
ένα άτομο, θέλει ομάδα ατόμων.
Φαίνεται ότι το εγρηγορός τρέφεται από τις σκέψεις που το δημιουργούν αλλά και τροφοδοτεί πλέον τις σκέψεις του περιβάλλοντος, όπως μέσα στο καλούπι ρίχνεται το μέταλλο, το οποίο κρυώνει
και μετά σπάει το καλούπι, γίνεται λοιπόν η
ιδέα ένα καλούπι και μέσα εκεί γίνεται διάχυση ζωής, και ενέργειας η οποία συμπυκνώνεται με την πάροδο του χρόνου παρά τις όποιες
ατέλειες ή ελαττώματα.
Ένα παράδειγμα στην διασάφηση των
όρων σκεπτομορφή και εγρηγορός. Έρχεται
ένας άνθρωπος που δεν έχει δει ποτέ του μπετόν, κάθεται χωρίς να ξέρει πάνω σε φρέσκο
τσιμέντο μετά από λίγο κινείται και τινάζει τα
πόδια του, αν όμως μείνει πιο πολύ τότε θα
έπρεπε να σπάσει το τσιμέντο, το πρώτο ήταν
σκεπτομορφή, το δεύτερο ήταν εγρηγορός , το
πρώτο το τινάζεις, το άλλο πρέπει να το σπάσεις. Το εγρηγορός είναι το
πηγμένο τσιμέντο. Εγρηγορός είναι ένα σύμβολο, είναι η σημαία ενός
κράτους, ένα σύμβολο όπως για για το Βυζάντιο ήταν ο δικέφαλος αετός κ.λ.π. Με τα εγρηγορότα λοιπόν ασχολούμαστε και αυτά ασχολούνται μαζί μας, ένα εγρηγορός είναι ο διάβολος, ο οποίος δεν υπάρχει
παρά μόνο όσο τον «ταίζουμε» εμείς, υπάρχουν θετικά και αρνητικά
εγρηγορότα, και τρόπος να τα έλκουμε.
Το εθνικό μας εγρηγορός η σημαία ή η ιδέα της Ελλάδας έρχεται
στην παρέλαση, το χριστιανικό εγρηγορός έλκεται απο την προσευχή.
Τα εγρηγορότα υπήρχαν ανέκαθεν, τα θρησκευτικά εγρηγορότα της
αρχαιότητας. Ο Όμηρος μας λέει ότι έβλεπαν την Αθηνά και τον Άρη στα
τείχη της Τροίας, ως σχηματοποιημένες υλοποιημένες οντότητες, ξεκίνησαν από μορφοποιήσεις των ηθικών αρχών λόγω της αυθυποβολής
και κατέληξαν αυτόνομες οντότητες, που μπορούσαν να επιδράσουν
πλέον πάνω στο περιβάλλον τους.

Όμως οι ανθρωπόμορφοι αρχαίοι θεοί είχαν τις ιδιότητες των προγόνων μας, και οι Έλληνες δίνοντας ιδιότητες κάλλους ή της κακίας
στούς θεούς θα αύξαναν τις δικές τους αντίστοιχες ιδιότητες.
Η πολυσπερμία των Ελληνικών και Ρωμαϊκών θεοτήτων και η θεοποίηση των αυτοκρατόρων έφεραν παρακμή των εγρηγορότων, αφού
ο καθένας είχε σχεδόν και ένα θεό, με αποτέλεσμα τον εκφυλισμό και τον ερχομό του μονοθεϊσμού όπου το μπετόν έσπασε και σχηματίστηκε σταδιακά νέο καλούπι. Θυμηθείτε τον
χρησμό των Δελφών στον Ιουλιανό τον παραβάτη "είπατε τω βασιλει χαμαί πέσε δαίδαλος
αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα
Δάφνη ου παγάν λαλέουσαν απέσβετο γαρ και
λάλον ύδωρ". δεν είναι τυχαία η σημερινή έκφραση του ζώντος θεού είναι ένα πραγματικό
γεγονός.
Σήμερα παρατηρούμε ότι το εγρηγορός του
Βυζαντίου έχει σβήσει, ο διπλούς πέλεκυς των
Ρωμαίων παρά την προσπάθεια του Μουσολίνι
δεν υπάρχει.
Ας αναλύσουμε τα εγρηγορότα ως προς την ποιότητα. Είναι και αυτά
όπως οι σκεπτομορφές θετικά και αρνητικά, ως προς τον χρόνο είναι
μόνιμα μακροχρόνια η αιωνόβια, όχι αιώνια αλλά έχουν μεγάλο βάθος
χρόνου, ως προς το είδος είναι φυλετικά, εθνικά, θρησκευτικά, θετικά,
αρνητικά, ουδέτερα, όταν λες π.χ. «εμείς είμαστε άνδρες», έχουμε το
εγρηγορός του ανδρός, τα θετικά π.χ. οι Αυστραλοί είναι φίλοι μας, αυτό
είναι δεδομένο χρόνια είναι εγρηγορός θα χρειαστούν πολλά γεγονότα
για να αρχίσει να κλονίζεται.
Πώς αλλάζουμε τα εγρηγορότα; Πρώτα από όλα ξεχνάμε πολύ εύκολα, εύκολα διαλύονται οι σκεπτομορφές, π.χ. αν μια ομάδα υποβαθμιστεί θα πάψει να έχει φιλάθλους.
Για να αλλάξουμε τα εγρηγορότα πρέπει να αποκτήσουμε μια καινούργια κουλτούρα, παιδεία και τρόπο ζωής, νέα σκέψη.
Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δύο εγρηγορότα που μας κυριαρχούν,
του παράδεισου και της κόλασης, άποψή μας είναι ότι ο παράδεισος και
η κόλαση βρίσκονται μέσα μας και είναι οι καταστάσεις που θα αντι-
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μετωπίσουμε χαιρόμενοι για το καλό που κάναμε και λυπούμενοι και
μεταμελούμενοι για το καλό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και
δεν το κάναμε.
Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν σκέψη και νοοτροπία, ξεκινώντας με
μια νέα παιδεία πάνω σε νέα σκέψη, πρωταρχικά με την καθαρά χριστιανική κοινωνική βάση, με ηθική συμπεριφορά,
όλοι είμαστε ένα και με την ανάληψη της ατομικής ευθύνης αφού για ότι συμβαίνει είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει να εκπαιδευτούμε στην
φιλοσοφία, να σταματήσουμε την χωριστική
σκέψη, να κάνουμε θετικές σκέψεις.
Αν το εγρηγορός παρακμάσει, ασθενήσει,
σβήσει, τότε η αντίστοιχη ομάδα ασθενεί ή διαλύεται, διότι δεν υπάρχει πλέον η ενέργεια
που την ζωογονεί. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα
μεγάλο θέμα, αυτό της «ψυχικής υγείας» ενός
έθνους, ή μιας ομάδας που εξετάζονται από
δύο πλευρές. Από την ένταση της ενέργειας,
και από την ποιότητά της Όσοι γνωρίζουν πώς
να διαχειρίζονται τις δικές τους ψυχικές ενέργειες (γνώση που αποκτάται με την εξάσκηση και δεν την διαθέτουμε
μόνο επειδή γεννηθήκαμε ή επειδή έχουμε κάποιες μεγάλες ιδέες για το
άτομό μας), μπορούν αναλογικά, να συμπεράνουν ποιά πρέπει για παράδειγμα να είναι η κοινωνική και η προσωπική τους δράση, ώστε να ενισχύσουν και να εξυγιάνουν μια ομαδική ψυχή, στην οποία συμμετέχουν.
Όσοι αποφασίζουν να εργαστούν επί του εαυτού τους, συνδεόμενοι
με κάποια «παραδοσιακά», ζωντανά εγρηγορότα όπως εμείς που εμπεριέχουν το πνεύμα, και η ενέργεια όλων των ζώντων και αναχωρησάντων, αισθάνονται σαν να έχουν συνδεθεί με μια ηλεκτρική παροχή ρεύματος υψηλής τάσης. n

Η εικονογράφηση προέρχεται από τον Catrin Welz-Stein.

Αττική τραγωδία,
Μεσαιωνικά δράματα
(μυστήρια) και τα
τυπικά του
Ελευθεροτεκτονισμού
Σε μία κριτική σύγχρονη παρέμβαση της
Κβαντικής φυσικής
Νικόλαος Μποχλόγυρος,
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Εστίν συν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας,
μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω χωρίς εκάστω των ειδών εν τοις
μορίοις, δρώντων και ου δι' επαγγελίας ελέω και φόβω περαίνουσα
την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»
Αριστοτέλης (Ποιητική 6, 1449β)

Μ

εγάλο προβληματισμό δημιουργεί η ουσία, η μορφή και η
σκοπιμότητα των τυπικών του ελευθεροτεκτονισμού καθώς και ο λόγος υπάρξεως αυτών στην σύγχρονη εποχή με
τον τρόπο, που υπάρχουν και όχι σε μια μουσειακή εκθεσιακή κατάσταση ή σε μια για ιστορικούς και άλλους λόγους μελέτη, αλλά σε μια κάθε
φορά όχι λατρευτική τέλεση, που είναι Ritus και δεν είναι Cultus (Ritus:
τύπος, Cultus: λατρεία). Τα ελευθεροτεκτονικά τυπικά δεν έχουν δημιουργηθεί, για να μελετώνται, να διαβάζονται αλλά για να διαδραματίζονται με συλλογική συμμετοχή.
Τα τυπικά του ελευθεροτεκτονισμού δεν, έχουν εξετασθεί επιστημονικά μέχρι σήμερα υπό την οπτική μιας συγκριτικής ελευθεροτεκτονο-
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καλούμενα σαιξπηρικά, ήδη έργα του.
O ορισμός αυτός της τραγωδίας είναι η βάση και η κινητήρια ιδέα
κατά την φανέρωση των δρώμενων στα ελευσίνια μυστήρια, τα οποία
πρώτος ο μεγάλος μύστης Θύρσης διαμόρφωσε ως δρώμενα του ιερού
θιάσου, που εδίδαξε και διαμόρφωσε, με βάση το προσωπείο του Βάκχου δηλ. του Διονύσου, δίπλα στο ναό του το
534 π.Χ.

Πομπή για θυσία. Όλοι είναι στεφανωμένοι με κλαδί ελιάς. Συμβολίζει τον εξαγνισμό, την κάθαρση.

λογίας, δηλαδή σε σχέση με παρόμοια υπάρχοντα για αυτόν το σκοπό
σε άλλες εκδηλώσεις της ανθρωπότητας και των λαών, από ειδικούς
επιστήμονες, αλλά απλώς «κείνται» με την απαίτηση μιας απλής συμμετοχής και εκτελούνται με αποτέλεσμα η συμμετοχή των αδ. στις ελευθεροτεκτονικές συνεδρίες να εκφυλίζεται σε μια (πολύ σπάνια) γνωσιακή
συμμετοχή, χωρίς την πρέπουσα συναισθηματική υφαρπαγή, χωρίς να
λαμβάνεται υπ' όψη, ότι οι ελευθεροτεκτονικές συνεδρίες δεν είναι μετάδοση γνώσεων συμμετοχικής παρουσίας αλλά είναι και έχουν βάση
αυτό, που ο Αριστοτέλης καθόρισε ως τραγωδία: "η τραγωδία μιμείται
πράξη σπουδαία και τελεία (δηλαδή έχουσα αρχή μέσον και τέλος), η
οποία έχει (κάποια) έκταση με έκφραση καλλιτεχνική χωριστά σε κάθε
μέρος της (δηλαδή μέτρο στα διαλογικά μέρη και μελωδία στα χορικά) με πρόσωπα, τα οποία ενεργούν και όχι με ξηρά απαγγελία και με
συναισθηματική συγκίνηση και αγωνία (ελέω και φόβω), που προκαλεί συμμετοχικά και επιφέρει την κάθαρση των ψυχικών παθημάτων,
(στα οποία, αναφέρεται). Ο αριστοτελικός αυτός ορισμός, που είναι η
βάση κάθε μυσταγωγικής εκδηλώσεως, που βγαίνει στο φως, φανερώνεται, είναι η πεμπτουσία της μορφής, της ουσίας της διδασκαλίας
και της σκοπιμότητας των ελευθεροτεκτονικών τυπικών, όπως τα συνέλαβε και τα διατύπωσε ο Φραγκίσκος Βάκων (1561-1626), ο πρώτος
Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Ο Φραγκίσκος
Βάκων είναι εκείνος, ο οποίος συνέλαβε την μυσταγωγική βάση, όπως
κυρίως πραγματώνεται στα ελευσίνια μυστήρια και όπως φανερώνεται τελετουργικά στην αρχαία αττική τραγωδία και την συνόψισε και
την διατύπωσε σε μια καλλιτεχνική μορφή (ηδυσμένω τω λόγω) στα
ελευθεροτεκτονικά τυπικά όπως για άλλους λόγους είχε ήδη κάνει στα,

Ο ιερός θίασος του Βάκχου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η μεγάλη ειρηνική επανάσταση
του Θύρση να φέρει σε φως τα δρώμενα «εν
σιγή και σιωπή» κατά τα ελευσίνια μυστήρια,
που εξελίχθησαν στην μυσταγωγική τελετουργία της αττικής τραγωδίας, που επέζησε
και βιώθηκε και βιώνεται επί αιώνες για να
γίνει η βάση, η ουσία, η διαδικασία, η μορφή των ελευθεροτεκτονικών τυπικών και να
καταπολεμήσει μια άλλη προσπάθεια (ατυχή!) φανέρωσεως των ελευσίνιων μυστηρίων από τον Αλκιβιάδη, ο οποίος εκφύλισε
τα μυστήρια, όπως τα διέπραττε ιδιωτικά στο
σπίτι του.

Αναθηματική πλάκα που απεικονίζει στοιχεία των
Ελευσινίων Μυστηρίων

Θα πρέπει να δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία, τα πιο σημαντικά, για την διαχρονικότητα της πορείας των
ελευθεροτεκτονικών τυπικών.
α) Αρχαία Αττική Τραγωδία: η αρχαία αττική τραγωδία, έτσι όπως
ιεροπρεπώς διαμορφώθηκε από τον Θύρση και τους κυρίως εκπροσώπους της, τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, ως επί «τράγω ωδή» - και ο τράγος είναι ο Διόνυσος ως μορφή, ως ουσία και ως
σκοπιμότητα έχει έξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία μορφολογικά και
ουσιαστικά, τα οποία δείχνουν, ότι είναι λειτουργική φανέρωση των
ελευσίνιων μυστηρίων, όπως προ πολλού διετύπωσα την πεποίθηση,
ότι είναι η αττική τραγωδία.
Η αττική τραγωδία δεν είναι μόνο απλώς συμβολισμός καλλιτεχνικός για να δημιουργήσει με τα δρώμενα του ψυχαναλυτικές καταστάσεις κάθαρσης (δηλαδή δεν είναι ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία,
όπως διατυπώνεται από τις ποίκιλες ψυχαναλυτικές σχολές - σ' αυτά
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διαφωνώ πλήρως με τα περί αυτού ισχυριζόμενα και γραφόμενα, ο
Freud άλλους σκοπούς επιτελεί και επιδιώκει. Είναι μια ύψωση ιεροπρεπής προς το θείο και διά του θείου, το οποίο εικονικά παρουσιάζει
με το προσωπείο (μάσκα) ως ψυχουργική δύναμη στους ανθρώπους, οι
οποίοι εκπροσωπούνται από τους υποκριτές και τον χορό. Τούτο θα πει,
ότι κατά την αττική τραγωδία, κατά
την παράστασή της, εδημιουργείτο
ψυχουργική διαδικασία (θεουργική
διαδικασία εδημιουργείτο στα Καβείρια Μυστήρια, τα οποία δεν είχαν
τελετουργία και αλλού εστρέφοντο
πρβλ. Ολυμπιάδα, Μέγας Αλέξανδρος
και πορεία των Καβείρων προς Παλαιστίνη και Αίγυπτο [Ναός Άμμωνος]). Η αττική
τραγωδία ύψωνε στο ψυχουργικό φως του
ηλίου τα επιτυχώς τελούμενα κατά το σκοτάδι
της νύχτας και την δύναμη της σιγής στην
Σκηνή μύησης των Διόσκουρων και του Ηρακλή
στα Ελευσίνια μυστήρια (επώνυμο αγγείο), Διόνυελευσινιακή μυσταγωγία. Τούτο θα πει:
σος-Πλούτος-Ήφαιστος Κωδωνόσχημος κρατήρας,
την πρωταρχική «μανία» των Βάκχων του
ύψος 51,4 εκ.
Κιθαιρώνα η Ελευσίνα την έκανε έκσταση κι η αττική τραγωδία την έκανε ως στον ήλιο για να ψυχουργηθεί ο
άνθρωπος πρωτογενώς, όπως το θείο εν τη μεγαλοσύνη του τον εδημιούργησε. Η Αττική Τραγωδία ήταν μια πρωτοφανής πορεία προς τις
πηγές και τις ρίζες. Στο θέατρο του Διονύσου, στα αρχαικά πρότυπα της
Δήμητρας, της Περσεφόνης, του Πλούτωνα κ.τ.λ. εμφανίζονταν με τα
προσωπεία και στο θέατρο, που δεν ήταν θέατρο αλλά ναός, έπλαθαν
τον κεκαθαρμένο άνθρωπο από τους ελέω και φόβω υποκριτές χαρακτηριστικών ανθρώπων του βίου. Τα προσωπεία (οι μάσκες) ήσαν ιερά
σύμβολα, που είχαν ψυχουργική δυνατότητα μέσα σε μια αντιπαλότητα
του ανθρώπου με τον πρωταρχικό άνθρωπο. Τα προσωπεία είχαν την
δυνατότητα καταλύτη των παθημάτων και όταν έφτανε πολλές φορές
το αδιέξοδο επενέβαινε ο από μηχανής θεός. Η αττική τραγωδία ήταν ο
τόπος και ο τρόπος του διαλόγου με τον άνθρωπο μετά την στιγμή της
δημιουργίας του. Ήταν αιώνιος Προμηθέας.
Και όλα αυτά ήταν φανέρωση των ελευσινίων μυστηρίων, όπως
τότε επιτελούντο. Η αττική τραγωδία απευθυνόταν στους μύστες, στους
μεμυημένους για την ιδιαίτερη συναισθηματική συγκίνηση (ελέω και
φόβω). Οι άλλοι, οι λοιποί, οι βεβήλοι, έβλεπαν απλώς θέατρο, αλλά

δεν καταλάβαιναν!
Υποκριτές, κορυφαίοι, χορός και λοιπά μέλη του θιάσου (θίασος μετην ιερή έννοια του Θύρση), όλα ακριβώς με την αυτή έννοια και ουσία
μεταφέρονται ως βάση μέχρι σήμερα σε μια ευρύτατη διαμόρφωση στα
τυπικά και τελετουργικά των ελευθεροτεκτόνων (χωρίς να απευθύνονται λατρευτικά και χωρίς την στενή έννοια
και μορφή). Και προχωρώ τονίζοντας ότι
τούτο έγινε με μια διάμεση μορφή και ουσία των μεσαιωνικών δραμάτων (μυστηρίων) όπως τα έζησε στην μεγάλη ψυχή του
ο Φραγκίσκος Βάκων και εκείνοι που τον
περιστοίχιζαν και τον καταλάβαιναν.
β) Μεσαιωνικά Δράματα: αλλά διαχρονικά η αρχαία ελληνική τραγωδία, κυρίως
η Αττική, δεν έπαυσε ποτέ να φανερώνεται
ως αποκάλυψη των μυσταγωγικών τελετουργιών των ελευσίνιων μυστηρίων και
να συνεχίζεται και στην μεσαιωνική εποχή.
Στις πλατείες μπροστά στους ναούς και ιερούς τόπους οι θίασοι οι ιεροί των μυστηριακών δραμάτων, που δεν είναι λατρευτικά
δρώμενα, δεν είναι θρησκευτικές λειτουργίες, παίζονται από απλούς ανθρώπους του Ο Τριπτόλεμος ανάμεσα στη Δήμητρα και την Περσελαού, δεν έχουν ιεpείς, παρουσιάζουν ως φόνη, ανάγλυφο από πεντελικό μάρμαρο, περ. 430400 π.Χ.
δρώμενα ιερές σκηνές, τις κοινούν ιερές
δυνάμεις, ενώ δεν κινούν την πορεία των γεγονότων, αλλά οι ιερές δυνάμεις προσωποποιούνται και όλη η πραγματικότητα διαδραματίζεται,
όσον αφορά την γήινη πραγματικότητα, ενώπιον όλων των θεατών, που
αποτελούν τον χορό.
Τα μεσαιωνικά μυστήρια δεν έχουν τους υποκριτές της αττικής τραγωδίας, όπως τους έχει αυτή, αλλά το θείο δεν είναι εκείνο που στην
παράσταση υποκρύπτεται και κινεί τα γεγονότα αλλά το ίδιο το θείον
φανερώνεται και δείχνει όλη την γήινη παρουσία του ως πρόσωπο και
δεν ζητεί απλώς την κάθαρση,αλλά στην αριστοτελική κάθαρση δίνει
μια υψηλότερη αποστολή, δηλαδή ζητεί από τους μύστες να μιμηθούν
στον βίο τους κάθε τι επιτελούμενο από αυτούς, να μιμηθούν το θείο
πρότυπο και πρωτότυπο.
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Ο αρχικός και βασικός υποκριτής, που παίζει τον ρόλο του θείου
δεν καθαίρει, δεν δημιουργεί κάθαρση, αλλά επιζητεί μίμηση που εκθέτει τα δρώμενα του βίου του. Στα μεσαιωνικά δράματα (μυστήρια) ο
πρωταγωνιστής είναι ο άγιος άνθρωπος και κάθε πρόσωπο, που έχει
την δυνατότητα να ρυθμίζει και να κυβερνά την πορεία του ανθρώπου
κτλ. Ο υποκριτής, ο πρωτqγωνιστής δεν ζητεί με τα
δρώμενα ενώπιον του χορού, του θεατή, που συμμετέχει με διάφορες συναισθηματικές εξωτερικεύσεις
απλώς μια συναισθηματική συγκίνηση, με την οποία
θα επιτευχθεί η κάθαρση, αλλά με την «η ηδυσμένω
τω λόγω» αναπαράσταση προκαλεί την μίμηση, δηλαδή ο μύστης λέγει «να μιμηθώ και εγώ την ύψιστην
αρετή και ηθική δύναμη του πρωταγωνιστή».

Στα μεσαιωνικά δράματα ο πρωταγωνιστής είναι
το ίδιο το θείο (πρβλ. αττική τραγωδία: Αγαμέμνων,
Αντιγόνη κτλ. που παριστάνουν πρόσωπα τα οποία με
Φραγκίσκος Βάκων
την παρουσία τους επιζητούν την κάθαρση των θεατών - μυστών, οι οποίοι με την σειρά τους επιζητούν
την μίμησή τους και την ταύτιση μαζί τους από τους θεατές! Στα μεσαιωνικά δράματα κατά την θέαση ο ίδιος ο θεατής, ο λαός, αναπαριστά μέσα
του, στο εσωτερικό του, τον βίο, τις θέσεις, του προτύπου, τον οποίο
μιμείται και η μίμηση αυτή δημιουργεί τρόπο ζωής, πρότυπο βίου (μοντέλο βιούμενο!).
Εδώ ακριβώς η αττική τραγωδία έχει την συνέχειά της και ο ορισμός
της τραγωδίας του Αιστοτέλη εφαρμόζεται διευρυμένος. Και τούτο, γιατί ένας μυσταγωγικός διατοπικός και διαχρονικός ορισμός έχει πλάτος
και συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον και αυτό τον κάνει κλασσικό.
Και κλασσικά είναι τα ελευσινιακά μυστήρια και ακόμη και τα τυπικά.
Στα μεσαιωνικά μυστήρια η συμπαντική ουσία του αθρώπου λαμβάνει
μορφή, που πρέπει να μιμηθεί. Και αυτή η μίμηση είναι βαθύτατη κάθαρση και εισάγει σε μια ακόμη μυσταγωγική διάσταση της αττικής τραγωδίας και των ελευσίνιων μυστηρίων «ελέω και φόβω».
γ) Ελευθεροτεκτονικά τυπικά (τελετουργικά): στα ελευθεροτεκτονικά τυπικά ο περίφημος φιλόσοφος αδ. Φραγκίσκος Βάκων μεμυημένος στον μυστηριακό κόσμο του αρχαίου Ελληνισμού δημιουργεί
ως συνέχεια και συμβολική πραγματικότητα την ελευθεροτεκτονική
διαδικασία της συνεδρίας ή «των εργασιών» ή «του έργου» αναζωο-

Ο μυούμενος
με κλειστά
μάτια δέχεται
την μύηση, ενώ
πίσω του η
ιέρεια κουνά το
λίκνο (Μουσείο
Nazionale delle
Terme, Ρώμη)

γονώντας έτσι την βάση της αττικής τραγωδίας και των μεσαιωνικών
δραμάτων (μυστηρίων). Η αρχαία τραγωδία και το μεσαιωνικό δράμα
αποκτούν διαχρονική και διατοπική πραγματικότητα με και από τα ελευθεροτεκτονικά τυπικά, τα οποία ως μορφή και πραγματικότητα είναι
έργο τέχνης (ηδυσμένω τω λόγω) όπως έργα τέχνης είναι και η αρχαία
τραγωδία και το μεσαιωνικό δράμα και μάλιστα είναι «έργα τέχνης ιεροπρεπούς». Με τον χαρακτηρισμό των ελευθεροτεκτονικών τυπικών
ως «έργων τέχνης» αυτά αποκτούν άμεση δύναμη ψυχουργίας και τούτο γιατί η τέχνη έχει την δυνατότητα να ψυχουργεί (να διαμορφώνει ψυχές αναγεννώντας αυτές) όπως ψυχουργική είναι και η αττική τραγωδία
και το μεσαίωνικό δράμα, γιατί κυρίως δημιουργούνται όχι έξω από
τον άνθρωπο αλλά από, με και για τον άνθρωπο και αυτό είναι τελικά ο
πραγματικός θίασος του Θύρση.
Η αττική τραγωδία δεν είναι θρησκεία, δεν είναι λατρευτική τελετή.
Το μεσαιωνικό δράμα δεν είναι θρησκεία, δεν είναι λατρευτική τελετή. Και οι δύο αποχρώσεις επιτελούνται στο θέατρο, που μπορεί να είναι
το προαύλιο ενός ναού, αλλά δεν είναι ναός λατρευτικός. Δεν έχουν
σχέση με τον λατρευτικό ναό της θρησκείας. Έτσι ακριβώς είναι και οι
ελευθεροτεκτονικές συνεδρίες. Ο συμμετέχων έχει δύο καθήκοντα να
επιτελέσει, τα εξής:
Αφ' ενός μεν να καθαρθεί «ελέω και φόβω» με βάση τον «ηδυσμένο
λόγο» των τυπικών από τα «παθήματα» του βίου (αρχαία αττική τραγωδία) των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά, αφ' ετέρου να μιμηθεί
την αρετή και τον βίο των προσώπων (μυθικών!), που αναφέρονται στα
ελευθεροτεκτονικά τυπικά, ώστε να αποκτήσει και να αναπτύξει: δυνάμεις που θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί κατά δύναμη την πραγματικότητα του βίου και να ζήσει «κατ' επιστήμην και αρετήν» και να τοποθετηθεί με τα έργα του αναπτύσσοντας συμπαντική συνείδηση μέσα στο
έργο του Μ.Α.Τ.Σ..
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Μέσα στην ελευθεροτεκτονική στοά συμμετέχει σε βαθύτατες διεργασίες, που επιτελούνται στο βάθος της συμπαντικής συνειδήσεώς του.
Αν απλώς συμμετέχει στην συνεδρία και δεν επαναλαμβάνει μέσα του
ό,τι εκεί συμβολικά διαδραματίζεται και δεν μεταφέρεται μέσα του με
το συναίσθημά σε μια άλλη κατάσταση, την οποία μεταφέρει ως έργο
«στον επίγειο βίο, ώστε να λιώνει ό,τι
βρώμικο έχει μέσα του», τότε εκφυλίζει την παρουσία και βλάπτει και τους
άλλους.

Στην ελευθεροτεκτονική συνεδρία
εσύ τέκτονα «πλάθεις τον εαυτό σου
ως έργο τέχνης» όπως επετελείτο
στην αρχαία αττική τραγωδία και στο
μεσαιωνικό μυστήριο εισάγεσαι σε
βαθύτατα υπαρξιακά πεδία, όπου συμΣτο επίκεντρο των αγώνων της αρχαϊκής και κλασικής Ελλά- μετέχεις κατά θεία παραχώρηση στη
δας βρίσκονται οι θρησκευτικές τελετουργίες. Όλοι οι αθλη- συμπαντική ουσία και ψυχουργείς κατ'
τικοί αγώνες από τους δεκάδες τοπικούς μέχρι του τέσσερις
αρχή τον βίο σου και αποκτάς την δύπανελλήνιους οργανώνονται μέσα ή κοντά σε ιερά.
ναμη, που έχει ο κβαντικός παρατηρητής, όπως σήμερα παραδέχεται η κβαντική επιστήμη.
Συμπερασματικά θα έλεγα και θα ισχυριζόμουν τα εξής: η πεμπουσία
των ελευσινίων μυστηρίων είναι η δυνατότητα, που δίνεται στο μύστη
να γίνεται ένας συνειδητός κοσμουργός, δηλαδή να συμμετέχει στην
δημιουργία του κόσμου του (ψυχουργία, κοσμουργία κλπ.), όπως η κβαντική φυσική αποκάλυψε τα τελευταία χρόνια με τον καθορισμό του παρατηρητή, δηλαδή της γενικής ικανότητας του ανθρώπου να δημιουργεί
(κατά θεία παραχώρηση) τον κόσμο του με την προθετικότητα, που έχει
να μορφώνει (μορφή και όχι μόρφωση) τον κόσμο του κάθε άπειρο μικρό δευτερόλεπτο. Αυτό συνειδητοποιείται στα ελευσίνια μυστήρια από
τον μύστη και επακολουθεί ό,τι επακολουθούσε.
Στην αττική τραγωδία και στο μεσαιωνικό μυστήριο αυτό βγαίνει στο
φως και επιχειρείται με τον θίασο (τον ιερό θίασο) να γίνει συνειδητό
στον μύστη ότι ο «παρατηρητής» δεν είναι κάτι το απλώς μυστηριακό,
αλλά μπορεί να συνειδητοποιείται στο φως του ηλίου στο φως της ημέρας πέρα από το σκοτάδι, πέρα από την σιγή. Ότι δηλαδή είναι μια άλλη
διαδικασία και κάθε στιγμή διαδικασία της μόρφωσης και της φανέρωσης του κόσμου. Αυτή είναι μια σημαντική αποκάλυψη της κβαντικής

φυσικής. Το ίδιο επιχειρείται και στις ελευθεροτεκτονικές συνεδρίες,
που δεν έχουν σχέση με την θρησκεία και δεν είναι θρησκεία. Ο συμμετέχων δηλαδή ασκείται με την ιδιαίτερη συγκινησιακή κατάσταση που
δημιουργείται κατά την διαδικασία του αριστοτελικού ορισμού και της
αρχαίας αττικής τραγωδίας και του μεσαιωνικού μυστηρίου, ασκείται
στο να κοσμουργεί συνειδητά. Και αυτό είναι «το μέγιστον μάθημα»
κατά τον Άγγελο Σικελιανό και δεν είναι πια μυστηριακό αλλά επιστήμη, ιερή γνώση. Αυτό είναι το ζητούμενο, το προσφερόμενο και το δυνάμενο να επιτευχθεί. Αυτό είναι η κεντρική ουσιαστική διασυνδετική
γραμμή από τα ελευσίνια μυστήρια στην σύγχρονη κβαντική φυσική με
την φανέρωση του μύστη, που αναζητεί (γιατί μύστης είναι εκείνος που
συνεχώς αναζητεί, μόλις παύει να αναζητεί παύει η ικανότητα και η ιδιότητα του μύστη - δεν είναι πάντοτε κανείς μύστης και δεν είναι πάντοτε
κανείς ελευθεροτέκτονας αλλά μόνον όταν αναζητεί!). Η κάθαρση με την
διπλή προοδευτική της όψη είναι αυτή που καλλιεργείται μεθοδικά στην
βαθμολογική διαμόρφωση της ελευθεροτεκτονικής διαδικασίας (κάθαρση από τα παθήματα-μίμηση του ίδιου προτύπου). Εναπόκειται στον
ελευθεροτέκτονα και στους συμμετέχοντας στις ελευθεροτεκτονικές
συνεδρίες να επιτύχουν αυτή την διαδικασία συνειδητά (η απλή παρουσία είναι κοροϊδία του εαυτού μας!). Πρέπει να βιώσει την προσπάθεια
της κάθαρσης του πρωταγωνιστή στην αττική τραyωδία και να καθαρθεί
και πρέπει να συμβιώσει και να μιμηθεί την βιούμενη ύψιστη ικανότητα
του προσώπου στο μεσαιωνικό δράμα όπως και τα δύο προσφέρονται
κατά το τυπικό. Μπορείς; είσαι ελευθεροτέκτονας. Δεν μπορείς; δεν είσαι, είσαι απλώς μέλος. Αυτή είναι η διαφορά του δασκάλου με αυτόν
που θεωρητικά ξέρει την αγωγική επιστήμη, η διαφορά του θεωρητικού
νομικού από τον δικηγόρο, η διαφορά του θεωρητικού της ιατρικής από
τον ιατρό κτλ.
Αυτό το «μέγιστο μάθημα» επανέρχεται στο κοινωνικό προσκήνιο
σήμερα ύστερα από μια ταλαιπωρία της ανθρωπότητας, που δεν έχει
καταλάβει ότι πίστη και επιστήμη είναι δύο όψεις της ίδιας διαδικασίας
και δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Έχουν τον ίδιο σκοπό, όπως σήμερα με την ειρηνική επανάσταση έδειξε η σύγχρονη φυσική με βάση την
κβαντική φυσική.
Προσπάθησε, αδελφέ μου, προσπάθησε, τα χρόνια περνούν, οι ανάξιοι δεν έχουν καταλάβει, πολλοί οι κλητοί αλλά λίγοι οι εκλεκτοί! n
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Ο ακατέργαστος
λίθος και o υπό
μύηση δόκιμος
Ματθαίος Χ. Ανδρεάδης

Σ

την βάση της στήλης Β, στην είσοδο της τεκτονικής Στ. ευρίσκεται ο ακατέργαστος λίθος, σύμβολο της κακής φύσεως
του ανθρώπου. Ευρύτερα νοούμενος, ο ακατέργαστος λίθος
του τεκτονισμού είναι ανάλογος προς την «πρωταρχική ύλη» (prima
materia) των ερμητιστών, πρέπει να λαξευθεί προσεκτικά με τη βοήθεια της σμίλης και της σφύρας, για να πλησιάσει το σχήμα του κύβου.
Οι συνεχείς λαξεύσεις συμβολίζουν το έργο της μυήσεως, η οποία τελειοποιεί τον άνθρωπο. Με τον
τρόπο αυτό, πραγματοποιείται το
αριστούργημα του ανθρώπινου
είδους, ο τέλειος άνθρωπος, με
την ανάπτυξη των κρυμμένων
δυνατοτήτων του.
Ενώ όμως η μύηση συνιστά
έργο συνεχών προσπαθειών με
την κατεργασία του ακατεργάστου οι μέθοδοι προς επίτευξη
αυτού του έργου είναι πολλές.
Η πραγματική μύηση γίνεται
με τους συμβολισμούς, η ερμηνεία και η κατανόηση των οποίων βοηθούν, εσωτερικά, τον άνθρωπο να
ελευθερώσει και αξιοποιήσει τις ευεργετικές και αγαθές του δυνάμεις.
Η εργασία και η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται προοδευτικώς και κατά βαθμίδες.

Το πρώτο βήμα για κάθε δόκιμο είναι η είσοδος στην Στ. αφού είναι
τυφλωμένη κατά το πρώτο στάδιο η συνείδησή του. Το πρώτο λοιπόν,
το οποίο καθορά, μετά την ανάβλεψή του ο νεόφυτος στην είσοδό του,
είναι η ύπαρξη του ακατέργαστου λίθου.
Η εσωτερική ερμηνεία της φύσεως και του συμβολισμού του ακατέργαστου λίθου, έχει τεράστια
σημασία, αφού ανάγεται σε ένα
γενικό συμβολισμό, από όπου δεν
μπορεί να απoσπασθεί.
Ως μία πρώτη προσέγγιση θα
μπορούσε να θεωρηθεί η ακινησία του θανάτου, σε αντίθεση
προς τον κατεργασμένο λίθο, ο
οποίος συμβολίζει την αθανασία.
Ο θάνατος όμως εμπερικλείει
τη ζωή σπερματικά, άφθαρτα και
αναλλοίωτα. Την ζωή λοιπόν θα
την πετύχει και θα την αποκτήσει
ως βραβείο ο αγωνιστής, ο εργαζόμενος με τη σμίλη και τη σφύρα.
Θα νικήσει το θάνατο, συνεχώς λαξεύοντας, θα ελευθερώσει τις
καθεύδουσες εσωτερικές του αγαθοποιές δυνάμεις, για να νικήσει τις
δυνάμεις εκείνες, οι οποίες τον σύρουν με βία στη φθαρτότητα των υλικών του στοιχείων.
Για να νικήσει όμως ο τέκτων τις θνητές αυτές δυνάμεις, πρέπει να
τις προσεγγίσει στο βασίλειό τους. Πρώτη προσέγγιση, είναι η κάθοδος
στο σκοτεινό διασκεπτήριο, στον κόσμο της σιωπής. Διότι ο θάνατος,
είναι κυρίως, από μια άλλη άποψη ο κόσμος της σιωπής. Η νύχτα εκεί
αντιπροσωπεύει τον Άδη. Κατερχόμενος τις βαθμίδες, ήτοι εισδύοντας
στο βάθος της συνειδήσεώς του προσεγγίζει τη θύρα. Ως «κεφαλή γωνία» ο αλάξευτος λίθος, εκ πρώτης όψεως, αντιπροσωπεύει πάλι το θάνατο. Έχει άλλωστε από αιώνων καθιερωθεί ότι, το ψυχρό του αψύχου
λίθου αποτελεί στοιχείο του θανάτου, σε αντίθεση προς τη θερμότητα
της ζωής.
Λίθος σημάδευε την κατοικία του Άδη, κατά την Οδύσσεια (κ΄515)
στη συμβολή των δύο ποταμών του κάτω κόσμου. Και κατά ορισμένες
ενδείξεις, ο θάνατος, εμφανιζόταν ως η απολίθωση των ζωντανών
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(«Πυθιόνικοι», ΙΟ,75),«λίθινος θάνατος» κατά τον Πίνδαρο.
Prima faciae λοιπόν ο ακατέργαστος λίθος, ξηρός και άκαμπτος
όπως είναι, μπορεί να θεωρηθεί ως το αποστέγνωμα του υγρού, του
εύκαμπτου, του πλήρους χυμών ζώντος ανθρώπου. Παρά ταύτα όμως
κρύβει μέσα του όλες τις δυνάμεις της ζωής. Ο εξωτερικός, ο τυπικός,
ο ως ακατέργαστος λίθος εμφανιζόμενος άνθρωπος της καθημερινότητος, μπορεί να θεωρηθεί ως
«λίθος άφθογγος» ο οποίος κρύβει εκείνες τις δυνάμεις της ζωής,
οι οποίες οδηγούν, διά της «ένδον
ανορύξεως» και αναβλύσεως,
στην αθανασία.
Η ζωή, σε αντίθεση προς το
θάνατο, αντιπροσωπεύεται από
τον κόσμο της φωνής και των
τραγουδιών. Και ο δόκιμος, εμφανιζόμενος κατά την οδήγησή του
στην είσοδο, μπορεί να θεωρηθεί
ως «λίθος άφθογγος», έχοντας
«λιθίνη» την όψη. Και ως στενή,
στερημένη χυμών ζωή, αισθάνεται έντονη τη δίψα. Για να αναβλύσουν
οι χυμοί της ζωής, από τον αλάξευτο λίθο, θα χρειασθούν βεβαίως η
σμίλη και η σφύρα, όμως προ αυτών θα χρειασθεί να πιεί από τα νάματα της ζωής, από το «χοηφόρο κύπελλο». Διότι μόνο αν πιει «νεκρός»
όπως παρουσιάζεται, θα μπορέσει να ψάλλει, γεμάτος χυμούς τον ύμνο
προς τη ζωή και την αθανασία. Ο δόκιμος κρούει τη θύρα οδηγούμενος
και ερχόμενος από τον εξωτερικό κόσμο, τον κόσμο των αμυήτων για
να πορευθεί την οδό της ζωής, στην οποία οδηγείται, με αλλεπάλληλες
μυήσεις και μεταμορφώσεις.
Ο «τυφλός λίθος», επιθυμεί, με την κατεργασία, να μεταμορφωθεί
σε πολύτιμο κατεργασμένο λίθο, ζωντανό, επειδή λάμπει ή αντανακλά
το φως ή το αφήνει να τον διαπερνά, ως διαφανής, σε αντίθεση προς
τον ακατέργαστο ο οποίος είναι ομιχλώδης, συμπαγής, αδιαπέραστος
και αδιαφανής.
Το πέρας της κατεργασίας του ακατέργαστου, προϋποθέτει συνεχείς
μεταμορφώσεις της ψυχής, με τελικό σκοπό την αποκατάστασή της. Η

λάξευση καθιερώνει μια μακρυά και κοπιαστική προσπάθεια, για να
διαμορφωθεί η αδιαμόρφωτη, ασφυκτιώσα και απολιθωμένη ψυχή, η
οποία με τις συνεχείς μυήσεις, αποκαθίσταται ως ζωντανή ψυχή, στην
θέση της.
Κατεργαζόμενη η ψυχή συμβολικά με τη σμίλη και τη σφύρα αρχίζει
με το έργο της αποψιμμυθιώσεως, της αναβλύσεως των κρυμμένων ευεργετικών δυνάμεών της
και τέλος με το έργο της ανόδου
της στο φως, η οποία βρίσκεται
στο βάθος του λιθαίου όντος. Έτσι
αποκαθίσταται ο δόκιμος και κάθε
τέκτονας γενικά, σε «ενεργό» και
ζωντανό άνθρωπο.
Η λάξευση δεν σκοπεύει μόνο
να ανακαλεί στο νού των ανθρώπων την δύναμη, η οποία υποκρύπτεται, εντός των ανθρώπων στα
φαινόμενα της φύσεως και στον παγκόσμιο ρυθμό, αλλά επιδιώκει και
την αποκατάσταση μιας αληθινής επικοινωνίας με τη δύναμη αυτή. Και
προς τούτο, απαιτείται χειραγώγηση.
Η μοναχική πορεία, από το σκότος στο φως, είναι επικίνδυνη, διότι
καθ’ οδόν, συναπαντώνται απροσπέλαστα και απροσδόκητα εμπόδια.Ο
συμβολισμός και το έργο του δοκιμαστή, υπό τη συνεχή εποπτεία και
κατεύθυνση των εποπτών είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση, κατά τη
δύσκολη αυτή πορεία.
Το ξεκίνημα προς το φως είναι πορεία χαραγμένη σε μικρή ατραπό,
την οποία ο ίδιος ο δόκιμος ακολουθεί, κατά τις δυνατότητές του και τον
ζήλο του. Ως εκ τούτου η γέφυρα από το «θάνατο» στη «ζωή» την οποία
έζευξε ο ίδιος ο δίαυλος αυτός, απαιτούν οδηγό, που θα τον μεταφέρει
από την στατικότητα, την ακινησία και την αμορφία, στη μορφή, στο κάλλος και στο «ζων ύδωρ». Κατά την πορεία όμως αυτή θα χρειαστεί να
περάσει και από την έρημο όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της δίψας.
Και πρέπει ο οδοιπόρος να έχει μεριμνήσει για τη προμήθεια του αναγκαίου ύδατος.
Στην αρχαία γλώσσα η λέξη λίθος, όπως και η λέξη ύδωρ, συμβο-
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λικά χρησιμοποιούνταν για να εκφράσουν την αλήθεια. Από τον λίθο
άλλωστε εξήγαγε ύδωρ ο Μωυσής. Ο ακατέργαστος λίθος, εμπεριέχει
έτσι την αλήθεια, στη στατική, τη δυνητική της μορφή, την «λιθαία» αλήθεια, ενώ οι εντολές του Θεού, χαράχθηκαν από τον ίδιο, όχι σε «πλίνθους» αλλά σε λίθινες πλάκες. Οι «γραμμένοι» και «χαραγμένοι» λίθοι,
αντιπροσωπεύουν την φανερωθείσα αλήθεια. Παρά ταύτα και η
εγγραφή αυτή ακόμη στις λίθινες
πλάκες, είναι εξωτερική «λιθαία»
πράξη. Η κατασκευή όμως των λιθίνων πλακών, είναι εσωτερική
πράξη και ουσιαστικό έργο των
ανθρώπων τεκτόνων.
Ο τεκτονισμός δεν έχει χαράξει
σε λίθινες πλάκες τις εντολές του,
διότι δεν θέτει όριο στην αναζήτηση της αλήθειας. Στον ίδιο τον
τέκτονα ανατίθεται το έργο μέσω
των συμβόλων και της αόκνου εργασίας, να επιδιώξει την πραγματοποίηση του διπλού έργου.
Να εργαστεί διά της σμίλης και της σφύρας ο ίδιος για να προετοιμάσει τον εαυτό του, δηλαδή να κατασκευάσει ο ίδιος από τον ακατέργαστο λίθο,τις λίθινες πλάκες και με την εργασία αυτή, να αναζητήσει και
ανεύρει, ή έστω να προσεγγίσει την αλήθεια.
Ως ο Μωυσής, ο οποίος, «ελάξευσε δύο πλάκας λιθίνας, καθάπερ
και αι πρώται. Και ορθρίσας, ανέβη εις το όρος (…) και συνέταξεν αυτώ
Κύριος.Και έλαβε Μωυσής τας δύο πλάκας τας λιθίνας» («Έξοδος», ΛΔ,
4), ή ως ο Ιακώβ, όστις απεκύλισε τον λίθον από του φρέατος, ήτοι από
της Αλήθειας, ίνα πίη το ποίμνιον.
Ώστε ο λίθος αυτός, τον οποίον εμείς οι οικοδομούντες τέκτονες δεν
δυνάμεθα να αποδοκιμάσωμεν, καθίσταται «κεφαλή γωνίας» («Ψαλμοί» 117, 22) παρά την βάση της στήλης Β΄. n

Η χειραγωγία του
δοκιμαστού και ο
δόκιμος
Ματθαίος Χ. Ανδρεάδης

Ο

κόσμος του μύθου δεν υποδηλώνει ανωριμότητα, όπως νομίζουν πολλοί, αλλά εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να
κοινωνήσει με το ιερό, αποτελεί την πρώτη μεταφυσική, υπό το φως των συμβόλων, τα οποία διαπορθμεύουν στο συγκεκριμένο τη δύναμη του απολύτου.
Το μυθικό σύμβολο αποτέλεσε την πρώτη φιλοσοφημένη προσπάθεια συσχετίσεως του ορατού με το
αόρατο. Τα σύμβολα υπήρξαν μέχρι σήμερα οδοδείκτες προς τη Γνώση. Ο δοκιμαστής ως συνοδοιπόρος
στον στόχο αυτόν, αποτελεί συμβολική μορφή στα
μυητικά συστήματα, στην τέχνη και στις παραδόσεις.

Σε μία τοιχογραφία στην Σαντορίνη διασώζεται μία τελετή μύησης. Στο δυτικό
τοίχο εικονίζεται ένας ώριμος άνδρας,
καθιστός, που φοράει Μινωϊκό περίζωμα.

Στο τεκτονικό σύστημα, ο οδοιπόρος που επιδιώκει να αυτοαναπτυχθεί, θα πρέπει, αποφεύγοντας τον
κίνδυνο της αυταπάτης και των ψευδαισθήσεων, υπό τον τύπο ολισθήματος σε εκτροχιασμούς, να τελεί, τουλάχιστον στα πρώτα του στάδια,
υπό την προστατευτική επίβλεψη του έμπειρου μυημένου, που ενεργοποιεί τον ρόλο και τον χαρακτήρα του μυσταγωγού, δηλαδή του δοκιμαστή δασκάλου.
Στην πρωταρχική λειτουργία των παραδόσεων των λαών και στην
τέχνη μέχρι και σήμερα, ο εφοδιασμός του ανθρώπου με σύμβολα, τα
οποία προωθούν το ανθρώπινο πνεύμα, σε αντίθεση προς τις συνηθι-
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σμένες ανθρώπινες φαντασιώσεις, που τείνουν στην παρεμπόδισή του,
ο δοκιμαστής έχει κυρίαρχο ρόλο. Από καιρό έχω συγκεντρωθεί στην
συλλογή, κατάταξη και συστηματική ερμηνεία μυθολογικών παραδόσεων και συμβολικών προτύπων που μπορούν να βρεθούν στα μεγάλα
έργα τέχνης. Μεταξύ αυτών και ο δοκιμαστής. Ας γνωρίσουμε τον συμβολικό ρόλο του.

Τ. Έλιοτ

Ο υπό μύηση δόκιμος, ευρισκόμενος στη σιωπή
του διασκεπτηρίου, κατέρχεται στο βάθος της συνειδήσεώς του και διαλογίζεται. Αναμετρά τις συνέπειες
από την απόφασή του να oδηγηθεί στον τεκτονισμό,
τις συνέπειες εκείνες, οι οποίες αφορούν ολόκληρη
την ύπαρξή του. Πρόκειται να αρχίσει τη μεγάλη πορεία προς την Ανατολή, η οποία και επίπονη θα είναι
και στην εσωτερική αλλαγή θα τον οδηγήσει. Προϊδεάζεται, έτσι, και προπαρασκευάζεται συνειδησιακά
και υπαρξιακά, για την αναγεννητική του εξέλιξη, η
οποία προαγγέλλεται με την είσοδό του στον τεκτονισμό. Όταν περατώσει την περισυλλογή του στο διασκεπτήριο, έχει αποδεχθεί το τόλμημα
για την μεγάλη πορεία, για «την τρομερή τόλμη μιας στιγμής παραδομού», όπως λέει ο Τ. Έλιοτ, «που η εποχή της φρονήσεως ποτέ δεν θα
αναιρέσει» («Έρημη Χώρα», V. 402). Γιατί αρχίζει εντός του να βλασταίνει η πίστη στη δυνητική του εξέλιξη προς ανώτερα πεδία ζωής. Και
οραματίζεται τη μεγάλη στιγμή, κατά την οποία, στο πέρας της πορείας
του, το καταύγαζον τεκτονικό φως, θα του επιτρέψει να κυριαρχεί στα
εξωτερικά συμβάντα, με τον ίδιο τρόπο που οι σκέψεις του και τα συναισθήματά του θα υπακούουν στον αναγεννημένο εσωτερικό του εαυτό.
Πριν όμως καταλήξει στο στάδιο της αναπλάσεως του εαυτού του,
συνειδητοποιεί (ευρισκόμενος στο θάλαμο των διαλογισμών) ότι πρέπει να ξεκινήσει, με εναρκτήριο βήμα την έξοδο από το διασκεπτήριο,
όταν έχει πια αποφασίσει να καταβάλει όσες προσπάθειες απαιτούνται
για να υποτάξει τις διαθέσεις του και τις σκέψεις του, δηλαδή τον εσωτερικό του κόσμο και το διανοητικό του σύμπαν, στην ανάγκη δημιουργίας του νέου ανθρώπου. Για να δημιουργηθεί αυτός, πρέπει να αρχίσει
ο ίδιος να αποκτά μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Και η πορεία του προς
τη θύρα της Στοάς, σημαίνει ότι έχει αρχίσει τη συνειδητοποίηση αυτή,
η οποία αφορά τη δημιουργία ενός δευτέρου εαυτού. Διότι, πράγματι,
κατά την πορεία του, σχηματίζονται μέσα του, δύο επίπεδα αντιλήψεως:

Ένα κατώτερο και ένα ανώτερο. Όλες οι πεποιθήσεις του, οι σκέψεις
του, οι θεωρίες του γιά τη ζωή και τον εαυτό του, αρχίζουν να αλλάζουν.
Όμως, κατά το στάδιο αυτό, χρειάζεται βοήθεια. Γιατί οι δυνάμεις του
ειναι μικρές, για να βαδίσει στη νέα ατραπό της ζωής, την οποία επέλεξε
και οι κίνδυνοι μεγάλοι.
Πορευόμενος μόνος και όντας τυφλός κατά συνείδηση ακόμη, είναι
εύκολο να περιπέσει σε παραισθήσεις, οι οποίες έχουν τη δύναμη να
τον οδηγήσουν σε λανθασμένη κατεύθυνση, σε “μολυσμένες” πηγές
ζωής, με επακόλουθο το ψευδές να το εκλαμβάνει ως αληθές και την
οπισθοπορεία ως πορεία. Με τον τρόπο αυτόν, κινδυνεύει να οδηγηθεί
στην εξάντληση και στο διανοητικό και συναισθηματικό θάνατο. Χωρίς
τη βοήθεια, ειδικότερα, του χειραγωγού, του διδασκάλου, μπορεί να καταλήξει στην καταστρεπτική ανάπτυξη του εγωισμού του, στην οίηση ότι
γνωρίζει και αίσθάνεται παν ό,τι πράττει, σκέπτεται και ενεργεί, στην
ατομιστική κυριαρχία και στην αποθέωση του εαυτού του, της εγωικής
του αξίας και της εξωτερικής καλοσύνης, στην αναμονή της ανταμοιβής
για τις πράξεις του. Ενώ μάλιστα θα του λείπει η εδραίωση της πίστεως και θα τελεί υπό το αμυδρό φως του σκοπού και της σημασίας της
πορείας του, προς ένα ανώτερο επίπεδο ζωής, ο εξωτερικός του εαυτός, ο οποίος ακόμα θα κυριαρχεί στην ύπαρξή του (η αυταρέσκεια), θα
μπορεί να απορροφά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις του.
Έτσι, δεν θα μπορεί παρά να αντιδρά προς εκείνους οι οποίοι διαφωνούν μαζί του ή του αποκαλύπτουν τα ελαττώματά του, κατά παράβαση
του κανόνος του διασκεπτηρίου: «Δυστυχής έσει παρ’ ημίν, αν δυσανασχετής ακούων τα ελαττώματα σου», ήτοι να δυσανασχετεί, μολονότι,
εξωτερικώς, δεν θα το επιδεικνύει «μη αποφεύγων την υποκρισίαν και
μη αναμιμνησκόμενος ότι είναι θνητός». Γενικώς, οι κίνδυνοι, κατά την
τεκτονική πορεία του θα αυξάνουν εάν εκλαμβάνει τον εαυτό του, όπως
ο ίδιος τον αισθάνεται, με τελικό επακόλουθο, να μη προχωρεί προς την
αλλαγή, αλλά να μένει στάσιμος, να μη επιθυμεί να γίνει διαφορετικός,
αλλά απλώς καλύτερος, να μη θέλει να αναγεννηθεί αλλά να παραμείνει
ο ίδιος απλώς έστω βελτιωμένος. Για να αποφύγει, λοιπόν, τους κινδύνους αυτούς, χρειάζεται βοήθεια. Πρώτη μορφή βοήθειας, για τον υπό
μύηση δόκιμο, η χειραγωγία του δοκιμαστή. Αυτός αποτελεί την πρώτη
οδηγητική μορφή, την οποία συνάντησε οδηγούμενος στο διασκεπτήριο
και στον ίδιο πάλι δοκιμαστή θα εμπιστευθεί την ύπαρξή του, κατά την
καθοδική του πορεία, από το διασκεπτήριο στην Στοά, όπου θα “θυροκουρταλήσει”. Αυτή τη μορφή δοκιμαστή, κατά φευγαλέο μόνο τρόπο,
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προετοιμαζόμενος να εξέλθει του διασκεπτηρίου, αντελήφθη και μάλιστα την μία του όψη, την σκοτεινή. Παρά ταύτα, πορευόμενος, αισθάνεται εγγύς ευεργετική την πνοή της υπάρξεως αυτής, η οποία τον οδηγεί
στην Στοά και ριγώδες θάλπος τον κυκλώνει, ενώ ακόμη ευρίσκεται
στον παγωμένο κωκυτό της υπαρξιακής και της γνωστικής του πενίας.
Κατά τη στιγμή αυτή της οδοιπορίας του προς
τη θύρα, ο δοκιμαστής, συμβολίζει το γνωσιολογικό και υπαρξιακό Είναι για τον δόκιμο, ενώ
ο ίδιος παραμένει, συμβολικά, στο οντολογικό
Μηδέν, το οποίο του είναι παρόν.

Γκαίτε

Και ο δόκιμος και ο δοκιμαστής όμως, έρχονται προ της θύρας ως ικέτες. Η ικετήρια
κρούση, η οποία γεννά στον δόκιμο την πρώτη
προσδοκία στο ζόφο της οδοιπορίας του, έχει γι'
αυτόν συγκλονιστική σημασία, γιατί δεν παύει
να παραμένει ακόμη κατακυριευμένος από το κράτος του μηδενός και
της δυναστείας του κακού, από τον αμύητο κόσμο. Ο ίδιος, ως ικέτης,
προ της θύρας, αναμένει με κρυφή ελπίδα ανταπόκριση στην ικετήρια
κρούση του, συναισθάνεται όμως ότι δεν είναι μακρυά η οδοιπορία προς
την έξοδο από το κράτος του σκότους και της ερημίας.
Προσερχόμενος μέχρι την θύρα ο δόκιμος και για να περισώσει την
ύπαρξή του από την αφανιστική καταιγίδα του Όντος (από τη Λήθη) χρειάζεται τη βοήθεια του χειραγωγού. Ακόμη, για να εξέλθει από την υπαρξιακή του αφασία και να εντάξει την ύπαρξή του στη συλλογική μνήμη
των αδελφών τεκτόνων στις τάξεις των οποίων προσέρχεται (Μνήμη),
θα χρειασθεί να φθέγξει προ της θύρας, τόσο κατά την πρώτη του κρούση, όσο και με τους πρώτους φθόγγους του, κατά το αναγεννητικό του
αυτό στάδιο, ελπίζόντας ότι, η ύπαρξή του θα περισωθεί όχι ανυποστήρικτη.
Παρ’ όλα αυτά και κατά την ώρα αυτήν της μετοικεσίας του, μολονότι
αισθάνεται πλησίον του ασφαλή την παρουσία του χειραγωγού του, ευρίσκεται ακόμη στο ετερόνομο σύμπαν.
Για να φθάσει στο αυτόνομο ενδοσύμπαν, θα χρειασθεί μακρά πορεία στην ατραπό του Τεκτονισμού και καταβολή μεγάλων προσπαθειών, ώστε, με τον τρόπο αυτόν, να οδηγηθεί στον «κατορθωμένο» και
«τέλειο» άνθρωπο, οπότε θα κατακλυσθεί από την ευδαιμονία της βε-

βαιότητος για το νόημα της πορείας του προς την Ανατολή, το οποίο θα
είναι έργο δικό του.
Όσοι άκουσαν τo κάλεσμα για την οδοιπορία προς το Φως, το πρώτο πράγμα που συνάντησαν, κατά τους μύθους και τις παραδόσεις των
λαών ήταν μια προστατευτική μορφή, όπως ένας γέροντας ή μια μικροκαμωμένη γριούλα κά. Μια τέτοια παρουσία είναι η
ευνοϊκή και προστατευτική δύναμη του πεπρωμένου,
εκ πρώτης όψεως. Αυτή η δύναμη στηρίζει το παρόν
και διάκειται ευνοϊκά στο παρελθόν και στο μέλλον.
Στα καθ’ ημάς, όπως και στις μυητικές παραδόσεις,
καθώς ο μυούμενος οδοιπορεί για να διαβεί κατώφλια, αισθάνεται κάθε φορά, που κινδυνεύει, προστατευτική αυτή την ευνοϊκή δύναμη δίπλα του, η
οποία όμως του είναι προς το παρόν άγνωστη, αφού
ο ίδιος είναι “τυφλός”.
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές, εκείνο που χρειάζεται ο δόκιμος είναι να γνωρίζει, ότι η δύναμη αυτή
βρίσκεται δίπλα του και να της δείχνει εμπιστοσύνη.
Όταν ξεπεράσει τις διαδραματιζόμενες καταστάσεις,
θα βρει στο πλευρό του προσωποποιημένες στον δοκιμαστή όλες τις δυνάμεις, που συνοδοιπορούν μαζί
του.
Κατά κανόνα, στις παραδόσεις και στην τέχνη, αυτός ο υπερφυσικός βοηθός, είναι αρσενικού φύλου,
κάποιος ερημίτης, μάγος, ποιμένας κά. Στις μεγαλύτερες μυθολογίες του κόσμου, ο ρόλος ανατίθεται στη μεγάλη μορφή
του οδηγού, του δασκάλου, του περαματάρη και οδηγού των ψυχών
στον άλλο κόσμο. Στον ελληνικό μύθο ο Ερμής ο ψυχοπομπός, στους
Αιγύπτιους ο Θώθ, στους Χριστιανούς το Άγιο Πνεύμα μετά την πορεία
στους Εμμαούς, στη λογοτεχνία, όπως στον αδ. Γκαίτε ο Μεφιστοφελής,
που παρασύρει την αθώα ψυχή στα βασίλεια της δοκιμασίας, προκειμένου να φθάσει στην «Αρκαδία» του, το ίδιο στον «μαγικό αυλό» του
αδ. Μότσαρτ. Το πνεύμα της γης, στον Φάουστ του Γκαίτε εμφανίζεται
έχοντας πρόσοψη ανυπόφορη και φοβερή «Όψη φρικτή ... Αλλοίμονο!
Δεν σε υποφέρω». (Ι, 482 και 485).
Ακριβώς, γιατί ο πεπερασμένος Φάουστ δεν δύναται να αντέξει το
άπειρο, την Αλήθεια, καθ' ον τρόπο και στους παλαιούς χρόνους ο άν-
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θρωπος, αισθανόταν την Αλήθεια, συνοδευόμενη από νέφος κινδύνου,
απειλητική γι’ αυτόν: «Άνθρωπος Θεού ήλθε πρός με, και το είδος αυτού
ως είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα». (Κριταί, Ι3, 6). Γι' αυτό και
η πρώτη λέξη του εμφανιζόμενου στον άνθρωπο αγγέλου ήταν: «Μη
φοβού!» (Λουκ. Ι, 13 και 1, 30).
Όπως δεν μπόρεσε να αντικρύσει τη λάμψη της
Αλήθειας και ο Τειρεσίας, ο οποίος αποσβολώθηκε
μένοντας τυφλός. Και ο δοκιμαστής για τον δόκιμο,
έχει καλυμμένη μορφή, όπως η Αθηνά, η οποία επέθεσε την παλάμη της στο πρόσωπο του μάντη, για να
αποκρύψει από τα μάτια του την λουόμενη γυμνότητά
της, την Αλήθεια.

Τώρα όμως ο δόκιμος προ της θύρας, κατέχεται
από την παρουσία του αόρατου γι' αυτόν, αλλά σκοτεινού συντρόφου του, του συνοδοιπόρου, καλυμμένου με τον μανδύα της φοβερής δοκιμασίας. Και
ως απάντηση προς την ικετήρια κρούση του και τους
πρώτους δειλούς φθόγγους του, αναμένει τον «ευαγγέλιον ήχον» από τα ενδότερα, ως πρώτη ανακουφιΑναπαράσταση από μύηση στα Καβείρια στική απόκριση στα φοβερά και κρυφά ερωτηματικά
μυστήρια.
του. Και όταν με το «βροντείον του τρόμου» ανοίξει
η θύρα και του επιτραπεί να οδηγηθεί χειραγωγούμενος, στα ενδότερα, πάλι η μορφή του δοκιμαστή, αποτελεί γι' αυτόν,
ασφαλές και μόνο στήριγμα, μολονότι ο συνοδός του, είναι άγνωστος
και προς στιγμήν αόρατος. Ο ίδιος, καλυμμένος ως προς την όψη και
στηριζόμενος στον οδηγό του, ευρίσκεται σε διανοητικό και συναισθηματικό χάος και, όπως ο Μωϋσής πέφτοντας κατά γης, έτσι αισθάνεται
προ του χειραγωγού του, που έχει τρομερή την όψη. Διότι, αγνοεί, ακόμη την άλλη μορφή του συνοδοιπόρου του, η οποία προς το παρόν, είναι κρυμμένη, αλλά διαθέτει τα στοιχεία της Σοφίας, τής Ισχύος και του
Κάλλους. Πράγματι, το τρομερό και το ωραίο, αποτελούν την αρχή και
την ολότητα της υποστάσεως των οδηγών αυτών, οι οποίοι μεσολαβούν
μεταξύ θεού και ανθρώπων.
Η δεύτερη όψη του ωραίου και του αληθούς, εμφανίζεται με την μορφή της Σοφίας, της Ισχύος και του Κάλλους, όταν πια θα αποκαλυφθεί το
φως στο νεόφυτο και εκφράζεται με την ευδία και την αγάπη των αδελφών του, καθ' όλη την τεκτονική πορεία του. Και αυτό το έργο πάλι θα

είναι δικό του, αργότερα. Διότι, μετά το πέρας της μυήσεως, τόσο ο νεόφυτος, όσο και κάθε τέκτονας, στην
πορεία τους, χρειάζονται τη συνεχή θαλπωρή και την
βοήθεια των αδελφών τους. Και όταν πλέον αρχίσει να
αναφαίνεται ο δεύτερος εαυτός τους, τότε γίνεται φανερό ότι η πορεία έχει πραγματικά αρχίσει να καρποφορεί στην ατραπό του τεκτονισμού.
Οδοιπορώντας ο τέκτονας, θα αισθάνεται συνεχώς
την παρουσία μιας βοηθητικής μορφής, ως τρίτου, μεταξύ εαυτού και του δημιουργούμενου άλλου του εαυτού. Και η παγκοσμιότητα του Τεκτονισμού, εγγυάται
τη βοήθεια αυτή, ως συνεχή παρουσία και αδελφική
αλληλεγγύη.

Ντάντε Αλλιγκέρι

Η μαρτυρία της βοηθητικής μορφής, υπάρχει σε
όλες τις λαΐκές παραδόσεις, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι της σημερινής εποχής. Παλαιότερα ο Ερμής
ο ψυχοπομπός, ο αγγελιοφόρος των θεών, ο οποίος
οδηγούσε τις ψυχές, όπως αναφέρθηκε. Στην τέχνη,
ο Βιργίλιος, ο οποίος οδήγησε τον Ντάντε Αλλιγκέρι
στις περιοχές του Πουργκατόριουμ, στην φιλοσοφία
και στη θρησκεύουσα πίστη μεταξύ άλλων, ο Νικόλαος Κουζάνος και ο Θωμάς ο Ακυϊνάτης, οι οποίοι
ανεγνώριζαν τις δυνάμεις που κινούν τους κόσμους
(Μοtrices Orbium).

Θωμάς ο Ακυϊνάτης

Ο Μίλτων και ο Κλόπστοκ και άλλοι, οι οποίοι φανέρωσαν στην ευρωπαϊκή τέχνη την κατηγορία του
τρομερού. Στον Σωκράτη ήταν δαιμόνιο, στο οποίο
εμπιστευόταν την ύπαρξή του. Στους Ρωμαίους η μορφή της μεγαλοφυΐας, στις βιβλικές γραφές, ο «άγγελος Κυρίου» και στην Χριστιανική πίστη ο «φύλαξ
άγγελος». 0 Ορφέας, ο Βούδδας και ο Ιησούς, παρουσιάσθηκαν όλοι έχοντας την όψη αυτή, ως καθοδηγητικές μορφές, ως ποιμένες. Αργότερα, ο Ραφαήλ των
Απόκρυφων Ευαγγελίων, ο Τσιντέρ του Κορανίου,
ο Μίθρας, ο θεός του φωτός των Περσών, ο οποίος
έγινε μετέπειτα, θεότης που προστάτευε τις Ρωμαϊκές
Λεγεώνες, σήμαιναν ο «φίλος».

Νικόλαος Κουζάνος
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Η εικόνα του αγγέλου, του ξένου, του ψυχοπομπού, του αόρατου βοηθού, εμφανίζεται συχνά στη μυθολογία, στα έθιμα των λαών, στη λογοτεχνία, στα όνειρα και στα οράματα. Ο Σωκράτης, αισθανόταν πλησίον
του φιλική την παρουσία της άγνωστης αυτής οντότητος, γι’ αυτό και
εμπιστευόμενος αυτήν, οδηγήθηκε στο θάνατο, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι γι’ αυτόν, ο θάνατος δεν ήταν αφανισμός, αλλά μετάβαση σε
άλλο επίπεδο ζωής.

Και στους μυστικιστές του μεσαίωνα, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις φιλικής παρουσίας ξένων μορφών
που οδοιπορούσαν μαζί τους. Στη σύγχρονη εποχή, παρουσιάζεται το φαινόμενο να συναντούν οι άνθρωποι,
στην πορεία τους, τέτοιες μορφές, ανεξαρτήτως φύλου. Στο έργο του Τόμας Έλιοτ «Έρημη Χώρα» -The
waste Land, V, 359-365- συχνά, διάφοροι χαρακτήρες,
ανήκουν σε τέτοιου είδους μορφές «Ποιός είναι ο τρίτος που πάντα οδεύει πλάι σου; Όταν μετράω είσαι μονάχα εσύ κι’ εγώ. Βλέπω πάντα κάποιον να περπατάει
Ράινερ Μαρία Ρίλκε
πλάι σου. Ανάλαφρα γλιστρώντας, τυλιγμένος σ’ ένα
καφετί μανδύα με κουκούλα. Γυναίκα ή άντρας, δεν
μπορώ να πω. Ποιός είναι, όμως, αυτός στο άλλο σου πλευρό;» (Who is
the third who walks beside you? When I count, there are only you and
I together»).
Και πιο πολύ απ’ όλους, είναι γνωστός ο άγγελος του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, στις ελεγείες του Duino («Duineser Elegien», 1st) όπου ο
Ρίλκε υποψιαζόμενος, ότι το υπόστρωμα του ωραίου, είναι το «φοβερό», ότι το ωραίο είναι η αρχή του τρομερού, γράφει: «...Denn das
Schόne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch grade
ertragen, und wirr bewundern es so, weil es gelassen verschmάht uns
zu zerstόren»-« Γιατί η ομορφιά δεν είναι άλλο παρά του τρομερού η
αρχή, που μόλις αντέχουμε και σαστίζουμε έτσι, γιατί γαλήνια περιφρονεί και να μας καταστρέψει». Από τους Έλληνες ποιητές βλ. Γ. Θέμελη:
«Αυτός που περπατεί κι’ έρχεται πίσω μας»-Τ. Α, 13: «Ποιός είναι αυτός
που μας προφταίνει στην πόρτα ... Ως να γυρίζει το βαρύ κλειδί και μπαίνει χωρίς να ρωτήσει, ακούμε τα βήματά του».
Με τις προσωποποιήσεις έτσι του πεπρωμένου να τον οδηγούν και
να τον βοηθούν, ο δόκιμος, συνεχίζοντας την εξερεύνησή του φθάνει και
στον φύλακα του «κατωφλίου», στην είσοδο μιας υπέρτατης δυνάμεως.

Τέτοιοι φύλακες ορίζουν τον κόσμο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος.
Το πέρασμα του κατωφλίου είναι το πρώτο βήμα μέσα στην ζώνη της
συμπαντικής πηγής. Παντού και πάντοτε η περιπέτεια αποτελούσε και
αποτελεί ένα πέρασμα από το φάσμα του γνωστού στο άγνωστο. Το
να ανακατεύεσαι με αυτές είναι ριψοκίνδυνο. Ο κίνδυνος υπάρχει και
για κάποιον ακόμη, που έχει
κουράγιο και ικανότητες. Ο
υπό μύηση στον βαθμό του
μαθητή, αισθάνεται ότι συναντάει πολλούς κινδύνους,
αλλά επαφίεται στον ανώνυμο, στον αόρατο σιωπηλό
σύντροφό του, στον δοκιμαστή, τον οποίο δεν θα αργήσει να γνωρίσει. Τώρα τον
εχει δίπλα του, τρομερό και
σκοτεινό στην όψη.

Ο Πίνδαρος αναφέρει «Ευτυχής είναι εκείνος που είδε τα Ελευσίνια μυστή-

Η άφεση του τέκτονα στην ρια, γιατί γνωρίζει το τέλος της ζωής του και τις αρχές που δόθηκαν στον
άνθρωπο από τον θεό», ενώ ο Αριστείδης για την μύηση του είπε: «Νόμισα
καθοδήγηση του τρίτου, του ότι ήρθα σε επαφή με τον θεό, και τον ένοιωσα να πλησιάζει εγγύτερα και
μυστικού
συνοδοιπόρου, ήμουν τότε ανάμεσα σε εγρήγορση και ύπνο. Το πνεύμα μου ήταν ανάλαφρο,
ώστε κανείς που δεν έχει μυηθεί δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό ή να το
πρέπει να γίνη συνειδητά. Η κατανοήσει».
ευθύνη κατά την πορεία ανήκει στον ίδιο και μόνο, για να μη γίνει το βοηθητικό καταστροφικό. Ο
οδοιπόρος, είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει και διατηρεί το δρόμο ανοικτό, ο τέκτονας, είναι αυτός που έχει την ευθύνη και τον τελικό λόγο
στην πορεία. Ο συνοδοιπόρος βοηθά δεν αντικαθιστά. Η βοήθειά του
συνίσταται στο να συμβάλλει για να συνδέσει ο ίδιος ο τέκτονας τα διασκορπισμένα πνευματικά, ψυχικά και συνειδησιακά τεμάχια της διαμελισμένης υπάρξεώς του, σε μία δημιουργική ολότητα και σε συνεργασία
προς άλληλα των επί μέρους στοιχείων αυτών, αλλά και εν αδελφότητι
με τους άλλους συνοδοιπόρους, αδελφούς στον τεκτονισμό να οδοιπορήσει προς την Ανατολή. n
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Το Τενεκεδένιο
Σχολείο της
Θεσσαλονίκης
Ομιλία επ’ ευκαιρία τον εορτασμού των
διακοσίων χρόνων από την ίδρυση τον
Τεκτονισμού στην Ελλάδα 1811-2011
Κωνσταντίνος Αντοσίδης

Α

γαπητοί αδελφοί, φίλοι και επισκέπτες, τύχη αγαθή με έφερε
σήμερα ενώπιον σας, ώστε παρουσιάζοντας εν συντομία, την
τόσο σημαντική κατά τα άλλα, ιστορία του Τενεκεδένιου Σχολείου της Θεσσαλονίκης ή αλλιώς του σχολείου των προσφύγων, να
εκπληρώσω την επιθυμία μου για απόδοση φόρου τιμής και έκφραση
ευχαριστιών, στους εμπνευστές και δημιουργούς αυτού του σχολείου,
οι οποίοι δεν ήταν άλλοι, παρά
τα μέλη της τεκτονικής στοάς
της Θεσσαλονίκης, «Μέγας Αλέξανδρος». Η ιδιαιτερότητα αυτής
της επιθυμίας μου για απόδοση
τιμής προς όλους αυτούς τους
ανθρώπους, έγκειται στο ότι
κάποιοι από τους τότε χιλιάδες
πρόσφυγες που έφεραν τα καράβια στις παραλίες της Θεσσαλονίκης και που δέχτηκαν βοήθεια από το σωματείο ο «Μέγας Αλέξανδρος» ήταν και ο πατέρας μου, μόλις τριών χρονών τότε, ο αδελφός του
και η γιαγιά μου.
Στην προμετωπίδα του Τενεκεδένιου Σχολείου ήταν γραμμένο το
ρητό: «Όστις ανοίγει ένα σχολείον, κλείει μία φυλακή».
Ελπίζω στο τέλος της σύντομης παρέμβασης μου να σας έχω πείσει

ότι το ρητό αυτό βρήκε απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωση του Τενεκεδένιου Σχολείου.
Η κοινωνικο-πολιτικο-οικονομική κατάσταση στη Θεσ/νίκη από το
1917 και εντεύθεν, αν θεωρήσουμε ως αφετηρία την μεγάλη πυρκαγιά εκείνης της χρονιάς, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπ’ όψη και την αρνητική
επίδραση που είχαν ασκήσει οι
προηγηθέντες δύο Βαλκανικοί
Πόλεμοι καθώς και ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην
αρνητική αυτή κατάσταση λοιπόν βρίσκεται η θεσσαλονίκη,
όταν έρχεται να προστεθεί και
η έλευση των προσφύγων η
οποία ήδη είχε αρχίσει βαθμιαία από το 1913 και η οποία
κορυφώθηκε εξ αιτίας της
κατάρρευσης του Μικρασιατικού μετώπου το 1922. Η κατάσταση των
προσφύγων ήταν τραγική από όλες τις πλευρές: υγεία, διατροφή, ένδυση, στέγαση. Κάτι επί πλέον σημαντικό ήταν η ορφάνια πολλών μικρών
παιδιών, τα οποία με την απώλεια των δικών τους, προσκολλήθηκαν
οε οικογένειες συγγενών ή άλλων προσφύγων. Υπάρχουν λεπτομερείς
περιγραφές που αν τις ακούσει κανείς ανατριχιάζει από οίκτο και συγκίνηση.
Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας για την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των προσφύγων ήταν η αντιμετώπιση τους με επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τον γηγενή πληθυσμό, λαμβανομένης υπ’
όψη όπως προαναφέρθηκε και της δύσκολης συγκυρίας της εποχής. Ο
Π. Κανελλόπουλος είχε γράψει: «Το πολιτικό πάθος, οι κομματικοί φανατισμοί έκαμαν μια μεγάλη μερίδα το Ελληνικού Λαού, που είχε από το
1915 διχασθεί, να μην αντικρύσει με συμπάθεια τους πρόσφυγες, όταν
τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έρριξαν επάνω στα βράχια της
Ελλάδος. Το θυμάμαι και ανατριχιάζω».
Παρ’ όλα αυτά η αποκαλούμενη φτωχομάνα πόλη της Θεσσαλονίκης,
άνοιξε την αγκαλιά της και δέχτηκε με όποιο καλύτερο τρόπο μπορούσε
τους αναξιοπαθούντες πρόσφυγες. Με τον όρο αναξιοπαθούντες θέλω
να δείξω ότι επρόκειτο για ανθρώπους νοικοκύρηδες, με διάφορα επί-
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πεδα μόρφωσης και οικονομικής κατάστασης και τακτοποιημένους
στον τόπο τους, που όμως η λαίλαπα του ξεριζωμού, τους άφησε από
τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς πατρίδα, χωρίς περιουσία, χωρίς δουλειά, χωρίς τροφή, χωρίς ρούχα, εξαντλημένους και άρρωστους και
χωρίς καμμιά ελπίδα για το τι τους ξημερώνει την επαύριον, σ’ έναν
τόπο τουλάχιστον άγνωστο
γι’ αυτούς.
Ο Αμερικανός διπλωμάτης αδ. Χένρι Μόργκεντάου, πρόεδρος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως
Προσφύγων, του οποίου
το όνομα τιμητικά έχει δοθεί σε κεντρικό δρόμο της
πόλης μας, περιγράφει με
σαφήνεια τις συνθήκες
άφιξης των προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη: «Το
πρόβλημα της Ελλάδας
ήταν κυρίως ανθρώπινο πρόβλημα... Πήγα στην προκυμαία και παρακολούθησα την αποβίβαση μιας καραβιάς προσφύγων. Είδα επτά χιλιάδες
ανθρώπους να έχουν συσσωρευτεί σε ένα πλοίο που θα αρκούσαν δύο
χιλιάδες για να το κατακλύσουν. Ήταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλλες
στο κατάστρωμα, μια συστρεφόμενη και δονούμενη μάζα αθλιότητας.
Είχαν περάσει τέσσερα μερόνυχτα στη θάλασσα. Δεν υπήρχε χώρος να
ξαπλώσουν και να κοιμηθούν, δεν είχαν καθόλου φαγητό και δεν είχαν
στη διάθεση τους κανενός είδους αποχωρητήριο. Όλες αυτές τις ημέρες
πολλοί είχαν μείνει στο κατάστρωμα με τη φθινοπωρινή βροχή να τους
μουλιάζει, τον ψυχρό νυχτερινό άνεμο να τους περονιάζει και τον ζεστό
μεσημεριάτικο ήλιο να τους καίει. Αποβιβάστηκαν τυλιγμένοι σε κουρέλια, πεινασμένοι, άρρωστοι, γεμάτοι ζωύφια, με τα μάτια σκαμμένα,
αναδίδοντας την απαίσια οσμή της ανθρώπινης ακαθαρσίας και καταβεβλημένοι από την απόγνωση. Κι όμως αυτοί οι γέροντες, οι γυναίκες
και τα παιδιά ζούσαν πριν λίγες μέρες ευτυχισμένοι με τις οικογένειές
τους... Ευτυχώς γνώριζα το λαό με τον οποίο είχα να κάνω (είχα γνωρίσει τους Έλληνες στην Τουρκία, όπως ακριβώς ήταν: υψηλόφρονες, ευφυείς, δραστήριοι, ικανοί) γιατί αλλιώς θα αμφέβαλλα αν οι ρακένδυτες
μάζες που ξεμπάρκαραν από εκείνο το καράβι είχαν μέσα τους αρκετή
ανθρώπινη δύναμη για να σωθούν».

Και πραγματικά σώθηκαν.
Ευτυχώς μπροστά στην τραγική αυτή κατάσταση ενεργοποιήθηκαν
και δραστηριοποιήθηκαν αμέσως τόσο το ελληνικό κράτος με την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων μέσω της συνδρομής
της ΚτΕ, όσο και διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και σύλλογοι
όπως η ΧΑΝΘ, ο ΕΕΣ και το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο με προσφορές από τα ταμεία τους και με εράνους από
τα ίδια τους τα μέλη. Πρώτο
μέλημα ήταν η στέγαση και η
διατροφή των προσφύγων.
Επιλέχτηκε η ενθάρρυνσή
τους για εγκατάσταση στην
Τούμπα σε παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια στρατοπέδων των συμμάχων. Ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή
δημιουργήθηκαν και πρόχειροι καταυλισμοί, εκτός από
την εγκατάσταση στους παλιούς στρατώνες. Ένα μέρος του προβλήματος της διατροφής, αρχικά και μέχρι να ορθοποδήσουν κάπως οι πρόσφυγες, αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία συσσιτίων σε καθημερινή
βάση. Επειδή στην πλειονότητά τους οι πρόσφυγες ήταν από οικογένειες που είχαν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής
κατάστασης στους τόπους από τους οποίους ξεριζώθηκαν, όταν πήραν
τις πρώτες ανάσες, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες που έθεσαν
ήταν η μόρφωση των παιδιών τους. Την ίδια προτεραιότητα έδωσαν και
οι οργανώσεις που είχαν συμπαραταχθεί για τη βοήθεια και την αποκατάσταση των προσφύγων.
Ο Αμερικανός Τζούλιους Άμος Σεβ. της αγγλόφωνης τεκτονικής
στοάς της Θεσσαλονίκης «Όρος Όλυμπος» και Δ/ντής της Γεωργικής
Σχολής, λόγω της αναχώρησης του στις ΗΠΑ, το 1925 μεταβίβασε τη
διεύθυνση ενός ορφανοτροφείου στην Τούμπα, η λειτουργία του οποίου
οφειλόταν στις δικές του προσπάθειες και της συζύγου του, και την έθεσε υπό την προστασία της Στ. «Μέγας Αλέξανδρος». Στην αυλή αυτού
του ορφανοτροφείου κτίστηκε το Τενεκεδένιο σχολείο, με την απόλυτη
στήριξη, από κάθε άποψη, της στοάς Μέγας Αλέξανδρος.
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Η προσωνυμία «Τενεκεδένιο» οφείλεται στο ότι οι τοίχοι του φτιάχτηκαν από εγκαταλελειμμένα δοχεία κηροζίνης που υπήρχαν στα παλιά
στρατόπεδα. Το σχολείο από το 1923 ως το 1930 ονομαζόταν Μικτή Δημοτική Σχολή Τούμπας της τεκτονικής στοάς «Μέγας Αλέξανδρος» και ήταν
αρχικά μέχρι το 1926 τετρατάξιο, αλλά από το σχολικό έτος 1927-1928
προστέθηκαν η Ε’ και Στ’
τάξη. Εκτός από την ίδρυση
του σχολείου η στοά Μέγας
Αλέξανδρος καθιέρωσε
και συσσίτιο για τα ορφανά
και για όσα παιδιά δεν είχαν
δυνατότητα διατροφής στο
σπίτι τους. Κατά τα πρώτα
χρόνια της λειτουργίας του
σχολείου η στοά κάλυπτε
το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών για τους μισθούς
Κάρτ ποστάλ Θεσσαλονίκης του 1917. Οι πρόσφυγες μέσα στον Άγιο Δημήτριο. των διδασκάλων και για τη
συντήρηση του και για το
συσσίτιο, ενώ το υπόλοιπο καλυπτόταν από δωρητές μεταξύ των οποίων
η αμερικανίδα κ. Malthus, μέλος της αποστολής του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα οι μισθοί άρχισαν να καταβάλλονται από το κράτος και η στοά εξακολούθησε να καλύπτει τα έξοδα συντήρησης.
Πολύ σύντομα, μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του σχολείου
άμεση υπήρξε η διαπίστωση της ύπαρξης πολλών ορφανών παιδιών,
τα οποία ελλείψει γονέων όπως προανέφερα, ήταν προσκολλημένα
εξ ανάγκης στις οικογένειες συγγενών ή συμπατριωτών τους από τις
χαμένες πατρίδες. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην δημιουργία του
Ορφανοτροφείου Μέγας Αλέξανδρος και πάλι από την τεκτονική στοά
Μέγας Αλέξανδρος, για την οποία δημιουργία, πλέον αρμόδιος να αναφερθεί είναι ο κ. Ν.Σ.
Μετά αυτή την περιγραφή για τη δημιουργία του σχολείου, είναι πιθανόν να σκεφθεί κάποιος: «Πολύ καλά πρόκειται για ένα σχολείο. Και
λοιπόν;»
Λοιπόν, το σχολείο αυτό είχε πολύ μεγάλη θετική απήχηση τόσο στην
τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης όοο και στο σύνολο της Ελληνικής
κοινωνίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποδοχής αποτελεί το γεγονός ότι έγινε και θεατρικό έργο με ομώνυμο τίτλο το οποίο γράφτηκε
από δάσκαλο και συνάδελφο της κ. Ελένης Τζούτζια καθ’ υπαγόρευσή
της. Το έργο μετουσιώθηκε σε θεατρική παράσταση το 2000 από τους
μαθητές και τις μαθήτριες της Στ’ τάξης του Τενεκεδένιου Σχολείου
εκείνης της χρονιάς.
Τρείς ήταν οι παράγοντες
που ο καθένας από την πλευρά του συνέβαλε στο να διαδραματίσει το σχολείο αυτό,
έναν μέγιστο κοινωνικό και
μορφωτικό ρόλο στη δύσκολη
εκείνη εποχή.
Πρώτα οι εμπνευστές και
δημιουργοί του, δηλ. τα μέλη
της τεκτονικής στοάς «Μέγας
Αλέξανδρος», των οποίων την
προσφορά υλική και ηθική ήδη
την αναφέραμε νωρίτερα.

Κάρτ ποστάλ Θεσσαλονίκης του 1917. Οι πρόσφυγες μέσα στον Άγιο Δημήτριο.

Κατόπιν εκείνοι οι άξιοι εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι ως δασκάλες
και δάσκαλοι, με πενιχρές αμοιβές και με ελάχιστα έως ανύπαρκτα εποπτικά μέσα, πρόσφεραν τη γνώση τους και τη διδακτική τους εμπειρία
στους μαθητές του σχολείου. Και τους ονομάζω άξιους γιατί μέσα στο
σύνολο της προσφοράς τους υπήρξε και κατάθεση ψυχής, με την προσφορά του πλέον ανυπέρβλητου ανθρώπινου αγαθού, που ονομάζεται
Αγάπη.
Υπάρχει μία σύγχρονη νέα έκδοση του Κέντρου Ιστορίας της Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, της κ. Ελένης Γρ. Τζιούτζια με
τίτλο “ΤΟ ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και με υπότιτλο το σχολείο των προσφύγων. Περιλαμβάνει πολλές συνεντεύξεις και
δηλώσεις διδασκάλων και διδασκαλισσών που δίδαξαν σ’ αυτό. Όλοι
εκθειάζουν την σημαντική προσφορά της παρουσίας του σχολείου την
κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο τόπο. Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε αναφορά σε ονόματα, επειδή βέβαια υπό την πίεση της ανεπάρκειας
του χρόνου δεν μπορούν να αναφερθούν όλα, θα αδικήσει όσους δεν θα
περιληφθούν στο παρόν πόνημα. Εντελώς επιγραμματικά θα αναφέρω
μόνο το εξής: σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών του σχολείου της εποχής
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εκείνης, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που είχαν επωμισθεί τη μόρφωση αυτών των προσφυγόπουλων, δίδασκαν κατ’ ιδίαν σε φροντιστηριακά μαθήματα, θέματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο!
Πώς όμως; ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ!!! Αυτή αγαπητοί μου είναι η προσφορά της
αγάπης που προανέφερα!

Τέλος, τελευταίος αλλά
εξ ίσου σημαντικός από
τους τρείς παράγοντες
που προανέφερα, είναι οι
μαθητές που φοίτησαν και
αποφοίτησαν από το Τενεκεδένιο Σχολείο. Στην
προαναφερθείσα έκδοση
υπάρχουν
συνεντεύξεις
και πολλών αποφοίτων
του Τενεκεδένιου Σχολείου, στις οποίες εύκολα
Κάρτ ποστάλ Θεσσαλονίκης του 1917. Οι πρόσφυγες στον περίβολο της Αγίας διακρίνει κανείς την αναΣοφίας.
γνώριση τους για την προσφορά αυτού του σχολείου
αλλά και την αγάπη και ευγνωμοσύνη τους για τους μνημονευθέντες
δασκάλους και δασκάλες.
Οι όποιες ελλείψεις υπήρχαν, μάλλον ενδυνάμωσαν παρά αποθάρρυναν την επιθυμία και την προσπάθεια των μεν δασκάλων για προσφορά διδαχής, των δε μαθητών για εκπαίδευση και μόρφωση.
Και πάλι η αναφορά σε ονόματα λίγων απόφοιτων μαθητών, θα αδικήσει την πλειονότητα. Ένα όμως είναι το γεγονός. Όλοι υπήρξαν άξιοι
μαθητές και εξελίχθηκαν σε χρήσιμα μέλη της τοπικής, της ελληνικής
και της παγκόσμιας κοινωνίας και μάλιστα σε όλους τους τομείς, όπως
π.χ. στον επιστημονικό τομέα: καθηγητές, δάσκαλοι, δικηγόροι, γιατροί,
στρατιωτικοί και τόσοι άλλοι κλάδοι. Στον καλλιτεχνικό τομέα: σκηνοθέτες, ηθοποιοί και μουσικοί. Στον στίβο του ελεύθερου επαγγελματισμού: έμποροι, βιοτέχνες, επιτηδευματίες.
Θα μπω στον πειρασμό στο σημείο αυτό να αναφέρω δύο ονόματα:
τη Σμαρούλα Γιούλη, ηθοποιό και τον Παναγιώτη Μήτσια, νευρολόγο,
καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Michigan των ΗΠΑ.

Οι κάτοικοι της Τούμπας και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης αγκάλιασαν εξ αρχής όλη αυτή την προσπάθεια και εξακολουθούν να διατηρούν
στη μνήμη τους το σχολείο εκείνο με το όνομα του δηλ. Τενεκεδένιο Σχολείο. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι το ότι: και το καινούριο και διαδεχθέν εκείνο το σχολείο στην ίδια περιοχή, αν και είναι ένα σύγχρονο
πετρόκτιστο κτίριο που
ονομάζεται 21° Δημοτικό Σχολείο Β‘ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,
εξακολουθεί να φέρει
την προσωνυμία Τενεκεδένιο Σχολείο, ίσως ως
απόδοση φόρου τιμής
σιους εμπνευστές και
δημιουργούς του τέκτονες εκείνης της εποχής.
Δεν θα σας κουράσω άλλο αγαπητοί μου Κάρτ ποστάλ Θεσσαλονίκης, ενθύμιον που δείχνει τα κάστρα.
ακροατές, θα σας πω
μόνο το προσωπικό μου συμπέρασμα. Αν αναλογισθούμε ότι τα σύγχρονα συστήματα, προβλέπουν για τους έγκλειστους στα διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα, στοιχειώδη εκπαίδευση είτε γενικής παιδείας είτε
επαγγελματικής, κατεύθυνσης έστω και εκ των υστέρων, ως εφόδιο για
την μετέπειτα ζωή τους, τότε ναι μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτοί που
ίδρυσαν το ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, έκλεισαν μια φυλακή και είναι
άξιοι κάθε επαίνου. n
Βιβλιογραφία - πηγές
1) Λάμπρου Σταύρος: Το Τενεκεδένιο Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ομιλία στη Στ. «Φως». Θεσσαλονίκη
2005.
2) Λεύκωμα του Εορτασμού των 75 χρόνων από την ίδρυση της Στ. Μέγας Αλέξανδρος. Θερινό Ηλιοστάσιο 1999.
3) Το ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξανδρος και οι τέκτονες», εκδ. Στ. Μέγας Αλέξανδρος, 1983.
4) Το Τενεκεδένιο Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το σχολείο των προσφύγων. Υπό Ελένης Γρ. Τζιούτζια, έκδοση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2002.
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Η πνευματική
ελευθερία
Πέτρος Γλέζος

Μ

έγας εχθρός της ελευθερίας, ο φόβος, εξακολουθεί να δυναστεύει την πνευματική ζωή των ανθρώπων. Και υπό την
αλόγιστη, την ορμητική εξέλιξη της τεχνικής, που εξέτεινε
τις φιλοδοξίες της μέχρι της προσπαθείας κατακτήσεως του διαστήματος, η ελευθερία του ανθρώπου, αν βέβαια είναι κάπως σταθερότερη
τώρα έναντι των υλικών πιέσεων, ολοένα περιορίζεται μπροστά στην
παντοδυναμια της τεχνικής και μπροστά στο ενδεχόμενο και της εξαφανίσεως ακόμη του πολιτισμένου ανθρώπου.
Έτσι ενώ η πνευματική ελευθερία μας από της πλευράς των εμποδίων αναπτύξεώς της, λόγω της μη ανάλογης αναπτύξεως των οικονομικών και κοινωνικών ελευθεριών, είναι σήμερα με την σχετική άνοδο
του λεγομένου βιοτικού επιπέδου, περισσότερο αδέσμευτη, αντιθέτως
ευρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο περιορισμού λόγω του φόβου που
ενσπείρει η αχαλίνωτη εξέλιξη της τεχνικής, η προοπτική χρησιμοποιήσεως της τεχνικής ως δυνάμεως καταστροφής και κυρίως λόγω της
αγελαίας μαζικής ψυχολογίας, που δημιουργεί η σύγχρονη μηχανιστική
αντίληψη της ζωής και η στενά χρησιμοθηρική τάση προς υλική ευζωία.
Σήμερα το μέγιστο ποσοστό των ανθρώπων, κυρίως μάλιστα των
λεγομένων "προηγμένων" κοινωνιών, εντοπίζει τα ενδιαφέροντά του
στην αναζήτηση μιας εξωτερικής "πολιτιστικής" προόδου και η παλαιοτέρα ωραία έννοια της λέξεως "πολιτισμός" κατάντησε να ταυτίζεται
περίπου, με την δυνατότητα προσκτήσεως μηχανικών μέσων εξυπηρετήσεως των υλικών, αλλά το χειρότερο και των πνευματικών αναγκών
του ανθρώπου. Αρκεί, για να φέρω ένα κοινότατο, αλλά χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα, να θυμηθεί κανείς, ποία έλξη ασκεί και ποία επίδραση έχουν επί της λεγομένης μέσης αστικής κοινωνίας τα ΜΜΕ. Αλλά η
πνευματική ελευθερία δεν μπορεί να αναδειχθεί με την παροχή αυτών ή
των άλλων παρεμφερών μέσων. Είναι ιδιότητα του ανθρώπου εκ θείας
δωρεάς προερχομένη, αλλ' απαιτούσα και άσκηση και επιμονή και καρτερία, που προϋποθέτουν όχι μόνον μόχθο ψυχής και πνεύματος αλλά
και θυσίες. Μέσα στην ραΣήμερα το μέγιστο ποσοστό
στώνη της ευζωίας ο άνθρωπος κινδυνεύει σιγά-σιγά να των ανθρώπων, κυρίως μάλιστα
λησμονήσει ότι η κατάσταση,
ή μάλλον η αποδέσμευση της των λεγομένων «προηγμένων»
πνευματικής ελευθερίας και
κοινωνιών, εντοπίζει τα
η προσέγγιση της παρ' αυτήν
ιστάμενης αληθείας, προϋποενδιαφέροντα του στην
θέτουν και αγωνιστική διάθεση και εργασία και δύναμη
αναζήτηση μιας εξωτερικής
και κάποιο “ασκητισμό”. Και
«πολιτιστικής» προόδου και
ακόμη απομάκρυνση του φόβου, των προλήψεων και του
η παλαιοτέρα ωραία έννοια
πάθους.

της λέξεως «πολιτισμός»
Αν ενθυμούμαι καλά στην
αγάπη της Στ. “Μιαούλης” μεκατάντησε να ταυτίζεται
λετούσαμε κατά το παρελθόν
έτσι, απ'αφορμής σειράς στοπερίπου, με την δυνατότητα
χασμών του μεγάλου φυσικού
Οπενχάιμερ, τον κίνδυνο που προσκτήσεως μηχανικών μέσων
διατρέχει σήμερα ακόμη και
εξυπηρετήσεως των υλικών,
ο εθνικά, πολιτικά και οικονομικά ελεύθερος άνθρωπος
αλλά το χειρότερο και των
να υποδουλωθεί πνευματικά
κάτω από την ανεξέλεγκτη
πνευματικών αναγκών του
εξουσία μιας πνευματικής
ολιγαρχίας μερικών ειδικών,
ανθρώπου.
που κάτοχοι ορισμένων μυστηρίων της φύσεως και κυρίως κάτοχοι των μυστικών μέσων εκμεταλλεύσεως τους, έχουν την δυνατότητα, σε συνεργασία με την πολιτική
εξουσία, να ρυθμίσουν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ζωή του μεγίστου μέρους της ανθρωπότητας και μάλιστα της "πολιτισμένης" ανθρω-
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πότητας. Διότι -και είναι αυτό ένα από τα παράδοξα της εποχής μας- σήμερα περισσότεροι ελεύθεροι και ασφαλείς πλησιάζει να είναι οι λίγοι
μακρυνοί και δυσπρόσιτοι άγριοι των ανεξερεύνητων ακόμη σημείων
της υδρογείου, παρά εμείς οι "πολιτισμένοι".

θρώπου, για την οποία γενναίως αγωνίστηκε κατά το παρελθόν, γίνεται
πάλι επίκαιρο, αποκτά επάνω από το σταθερό και ας το πούμε, αιώνιο
βάθρο της φιλοσοφίας του και την στίλβη του νεόκοπου συστήματος,
που υπηρετεί όλως σύγχρονες ανάγκες.

Εναντίον λοιπόν αυτού του νεοφανούς κινδύνου δουλώσεως της
πνευματικής ανεξαρτησίας της ανθρωπίνης προσωπικότητος έχουν
καθήκον να αμυνθούν οι στοχαστικοί και προβλεπτικοί πνευματικοί άνθρωποι. Σε μία παλαιά ομιλία μου έλεγα: “Του ανθρώπου προορισμός
είναι να αγωνίζεται πάντοτε για την ελευθερία. Όμως ενώ ετάχθη στον
άνθρωπο ο μεγάλος αυτός προορισμός, η ιστορία διδάσκει ότι κατά περιόδους και μάλιστα κατά μία παλινδρόμηση, που εμφανίζει μία εκ πρώτης όψεως περίεργη περιοδικότητα, ο άνθρωπος ή παραδίδει μόνος του
αυτό το ιερό δικαίωμα σε ολίγους ισχυρούς για να σκέπτονται εκείνοι
για λογαριασμό του ή δέχεται μοιρολατρικά και χωρίς αντίδραση την
αφαίρεσή του. Φωτεινή πνευματική περίοδος, κατόπιν αμάθεια και εθελοδουλία και πάλιν εναλλαγή, άνοδος και κάθοδος, κάτι ως Σισύφειον
ανέβασμα στην κορυφή και πτώση στην βάση”.

Αυτό που μπορούσε να θεωρηθεί έως χθες συντηρητικότητα, στατικότητα, γίνεται πάλι σήμερα
Του ανθρώπου προορισμός
πρόοδος και ενημερότητα.

Δεν θα ήθελα, να δημιουργήσω την εντύπωση ότι διερχόμεθα μία
περίοδο πτώσεως στον σκοτεινό βυθό μιας οποιασδήποτε δουλείας.
Όμως δεν νομίζω ότι θα θεωρηθώ απαισιόδοξος, αν πω ότι υφίσταται
πάντοτε ενώπιόν μας ο κίνδυνος αυτός. Έτσι, ειδικότερα εμείς οι ελεύθεροι τέκτονες έχουμε καθήκον να κρατούμε άγρυπνο τον νου και την
ψυχή μας. Προς τούτο άλλωστε μας παρέχουν την δυνατότητα που θα
νόμιζε κανείς ότι δημιουργήθηκε ειδικά για την εποχή μας, η φιλοσοφία, το σύστημα ερεύνης και διδασκαλίας, τα σύμβολα και οι μύθοι του
τεκτονισμού. Πρέπει ιδιαίτερα σήμερα να επισημανθεί η συμβολική σημασία, που μπορεί να έχη εμπρός στην μηχανοκρατία και την υλιστικότητα της συγχρόνου αμύητου πνευματικής ζωής, η απουσία παντός αυτομάτου μηχανικού εργαλείου στα τεκτονικά εργαστήρια και η παροχή της
γνώσεως με σειρά συμβόλων και αλληγοριών, που αφήνουν ελεύθερη
την προσωπικότητα κάθε ερευνητή, που αποκλείουν την αγελαία ομαδικότητα, που παρέχουν την δημιουργική χαρά της όλης προσωπικής
επιτεύξεως.
Έτσι, το τεκτονικόν σύστημα διδασκαλίας και έρευνας, που από των
αρχών του αιώνα μας και μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπορούσε να δώσει προς στιγμή την εντύπωση ότι είναι ξεπερασμένο και μάλιστα μετά την ολοκλήρωση -σχεδόν- της πολιτικής ελευθερίας του αν-

είναι να αγωνίζεται πάντοτε
Και όπως ο "πολιτισμένος"
άνθρωπος στην καθαρά υλική
για την ελευθερία. Όμως
του ζωή, κορεσμένος πια από
την απόκτηση και την χρήση
ενώ ετάχθη στον άνθρωπο ο
μηχανικών αγαθών ξαναγυρίζει στην επιθυμία αποκτήμεγάλος αυτός προορισμός,
σεως αγαθών, που του προη ιστορία διδάσκει ότι κατά
σφέρει η εργασία του χεριού
και η προσωπική δημιουργική
και συνδυαστική εφευρετι- περιόδους και μάλιστα κατά μία
κότητα και πρωτοτυπία του
παλινδρόμηση, που εμφανίζει
δημιουργού-χειροτέχνη, έτσι
και ο πνευματικός άνθρωπος, μία εκ πρώτης όψεως περίεργη
αφού κορέστηκε από την μηπεριοδικότητα, ο άνθρωπος
χανιστική πνευματικότητα της
σύγχρονης επιστήμης και από
ή παραδίδει μόνος του αυτό
τον θετικισμό της, ξαναγυρίζει στα παλαιά απλά, αλλά και
το ιερό δικαίωμα σε ολίγους
βαθειά σύμβολα γνώσεως,
τα οποία πέραν πάσης περιισχυρούς για να σκέπτονται
οδικότητος ή επικαιρότητας
εκείνοι για λογαριασμό του ή
περικλείουν ορισμένες αιώνιες αλήθειες. Και δεν είναι
δέχεται μοιρολατρικά και χωρίς
άμοιρη βαθυτέρας σημασίας
η χαρακτηριστικά παρατηρούαντίδραση την αφαίρεσή του.
μενη σήμερα επιθυμία ολοέν
και ευρύτερου κύκλου δυτικών διανοουμένων να γνωρίσουν την παλαιότερη φιλοσοφία και την ποίηση ανατολικών λαών, φιλοσοφία και
ποίηση, που έμειναν ανέπαφες από την επίδραση της μηχανοκρατίας, η
οποία μεταφέρει την σκληρότητα και την μονομέρεια της μηχανής στην
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ζωή ενός ποικιλοτάτου ψυχοπνευματικού οργανισμού, όπως είναι ο άνθρωπος.

Εδώ, στις τεκτονικές στοές μας ενώ τελούμε κάτω από μία εθελούσια πειθαρχία, η οποία είναι πολύ ανώτερη άλλων οργανώσεων,
δεν έχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε αγέλη. Ο καθένας από εμάς είναι
ελεύθερος να στοχάζεται ελεύθερα.
Γενικότερα στην εποχή μας Και με την ευχέρεια που παρέχει ο
η συμβολική διδασκαλία συμβολισμός να ερμηνεύει με προσωπική ερμηνεία τα σύμβολα και
να ασκητεύει στην λιτότητα των ερείναι και πάλιν μέθοδος
γαστηρίων μας, που ελεύθερα από
πολύτιμη στην υπηρεσία κάθε μηχανική εξάρτηση, μας παρέτην σοφία και την ποίηση των
του ελευθέρου πνεύματος. χουν
απλών παραστάσεων του κόσμου ή
Ας επαναλάβουμε όμως: των τεχνών: Τον έναστρο ουρανό,
την σελήνη, τον ήλιο, τα αιώνια απλά
του ελευθέρου πνεύματος αλλά και απαραίτητα εργαλεία: την
σφύρα, τον γνώμονα, τον διαβήτη,
όχι του ασυδότου. Και εδώ αυτά ακόμη τα απλά και αιώνια όπλα:
ξίφος, αυτόν ακόμη τον πρωτόγοτο σύστημα της τεκτονικής το
νο αλλά βέβαιο φωτισμό των κεριών.
πνευματικής εργασίας
Γενικότερα στην εποχή μας η
συμβολική διδασκαλία είναι και
πάλιν μέθοδος πολύτιμη στην υπηρεσία του ελευθέρου πνεύματος. Ας
επαναλάβουμε όμως: του ελευθέρου πνεύματος όχι του ασυδότου. Και
εδώ το σύστημα της τεκτονικής πνευματικής εργασίας αποδεικνύεται
εξαίρετο. Αν υπηρετεί την ελευθερία -και ρητά την υπηρετεί, αφού επί
λέξει στο πρώτον άρθρο του Καταστατικού Χάρτη διακηρύσσεται ότι
"ύπατον αγαθόν ο ελεύθερος τέκτων θεωρεί την ελευθερίαν σκέψεως
και συνειδήσεως" δεν καλλιεργεί την ασυδοσία. Εκτός του ότι θέτει βασικές αρχές κοινής πνευματικής εκκινήσεως -η αναγνώριση υπάρξεως
του Μεγ. Αρχ. του Σύμπαντος και της αθανασίας της ψυχής είναι οι πλέον βασικές- παρέχει την διδασκαλία του με σειρές αναγωγικών μυήσεων, οι οποίες επιτρέπουν στον μελετητή την ελεύθερη πάντοτε αλλά και
άνετη και αυτοπειθαρχημένη ανέλιξη προς την δυνατή αλήθεια.

αποδεικνύεται εξαίρετο.

Πολλά συστήματα, ακόμη και φιλοσοφικά, ακόμη και σήμερα, σε

εποχή, δηλαδή, που θεωρείται από τις πλέον ελεύθερες, συνειδητά ή
ασυνείδητα οδηγούν τους οπαδούς τους σε μονομέρεια ή δογματικότητα, που κάποτε καταλήγουν να παίρνουν την μορφήν του πάθους ή
της προλήψεως. Νομίζω ότι η τεκτονική διδασκαλία είναι από τις λίγες
εκείνες, που ούτε πάθη, ούτε προλήψεις δημιουργούν. Ας θυμηθούμε
την ρήση του τυπικού μας: "Πας τις είναι ελεύθερος, αλλά δύναται το
μεν εκ κοινωνικών κωλυμά«Πας τις είναι ελεύθερος,
των να στερηθή προς στιγμήν
μέρους της ελευθερίας του,
αλλά δύναται το μεν εκ
το δε, συχνότατα, καθίσταται
κοινωνικών κωλυμάτων να
δούλος των ιδίων αυτού παθών και των προλήψεων της
στερηθή προς στιγμήν μέρους
παιδικής του ηλικίας ή της
ανατροφής του. Του ζυγού
της ελευθερίας του, το δε,
τούτου ο νεόφυτος δέον να
συχνότατα, καθίσταται δούλος
είναι απηλλαγμένος".
Είναι λοιπόν πολύτιμη των ιδίων αυτού παθών και των
σκέπη της πνευματικής του
ανθρώπου ελευθερίας το τεπρολήψεων της παιδικής του
κτονικό εργαστήριο. Δεν είναι
ηλικίας ή της ανατροφής του.
βεβαίως η μόνη. Και θα ήταν
αδικαιολόγητη υπεροψία η
Του ζυγού τούτου ο νεόφυτος
άποψη ότι μόνο οι τέκτονες
είναι ή γίνονται ελεύθεροι
δέον να είναι απηλλαγμένος».
πνευματικοί άνθρωποι. Μέσα
στους αιώνες του ιστορικού ανθρωπίνου βίου πάντοτε υπήρξαν οι ευγενείς εκείνες υπάρξεις, που έζησαν και τελείωσαν τον επίγειο βίο ελεύθερες. Αν κάποτε πλήρωσαν και με το αίμα τους αυτή την αξιοπρέπεια
του ελευθέρου βίου, το έπραξαν αδιαμαρτύρητα. Διότι, όπως και άλλοτε
σημείωνα, η ελευθερία ζητεί και θυσίες και κάποτε εξέρχεται από τους
αγώνες και ματωμένη. Το είπε απλά, αλλά δυνατά ο κορυφαίος των νεωτέρων ποιητών μας, ο Διονύσιος Σολωμός:
Και συ αθάνατη, εσύ θεία
που ό,τι θέλεις ημπορείς
εις τον κάμπο Ελευθερία
ματωμένη περπατείς.
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Ας προσθέσω σήμερα πως κάποτε η ελευθερία δεσπόζει ολόφωτη
ακόμη επάνω και σε ερείπια. Ο άλλος ισάξιος του Σολωμού ποιητής
μας, ο Ανδρέας Κάλβος, το είπε σε μία εξ ίσου μεγαλοπρεπή στροφή
του:
Επί το μέγα ερείπιον
η Ελευθερία ολόρθη
προσφέρει δύο στεφάνους
ένα από γήινα φύλλα
κι'άλλον απ'άστρα.
Ας μου επιτραπεί να περατώσω με αυτούς τους στίχους του Κάλβου.
Η ποίηση, άνθος έξοχο της πνευματικής ελευθερίας, οικεία στα τεκτονικά εργαστήρια μας με την στήλη του κάλλους, εκφράζει συχνά με μία
επιγραμματική πυκνότητα μεγάλες ιδέες. Και δεν είναι τυχαίο όταν η
ποίηση είναι πολύ συχνά από τις πλέον συμβολικές των καλών τεχνών.

O Elias Ashmole
και οι απαρχές του
‘Θεωρητικού’ ή
Αποδεδεγμένου
Ελευθεροτεκτονισμού
του Ενδ. Αδ. Yasha Beresiner (μετάφραση Γ. Πουλημένος)

Ευτυχής εκείνος που στο τέλος ενός σκληρού, ενός συνεπούς αλλά
ευγενούς αγώνα θα δεχθεί το διπλό αυτό στεφάνωμα.
Το κείμενο του Ενδ. αδ. Πέτρου Γλέζου Προέδρου της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών
ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 1960, αλλά διατηρεί έντονη την επικαιρότητά του. n

Α

ισθάνομαι πολύ ευτυχής αλλά και εξαιρετικά προνομιούχος
που έχω την ευκαιρία να μιλήσω στο πλήρωμα της Σ. Στ.
Parthenon υπ’ αρ. 112 και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την
ευγενική πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία.
Οι Βρετανοί φιλόσοφοι και η Βασιλική Εταιρία

Υπάρχουν πολλοί γνωστοί Άγγλοι φιλόσοφοι που τα ονόματά τους
έχουν συνδεθεί με τον πρώιμο Ελευθεροτεκτονισμό1. Το όνομα που
έρχεται πρώτο στο νου είναι του Ιωάννη Θεόφιλου Ντεζαγκυλιέ [John
Theophilus Desaguliers] (1683-1744). Με καταγωγή από τους Ουγενότους, ο γεννημένος στη Γαλλία αλλά πολιτογραφημένος Άγγλος ιατρός,
φιλόσοφος και ιερωμένος, έγινε μέλος της Βασιλικής Εταιρίας [Royal
Society] το 1714 ενώ το 1719 εξελέγη ο τρίτος κατά σειρά Μεγάλος
Διδάσκαλος της Αδελφότητας. Η περιέργεια για τον Τεκτονισμό και τα
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‘μυστήρια’ του, πολύ πιθανόν να του προέκυψε όταν
εργαζόταν ως εργαστηριακός βοηθός στο εργαστήριο του Νεύτωνα [IsaacNewton] και μάλλον οδήγησε τελικά στη μύησή του στη Συντεχνία. Υπήρξε ένας
τέκτονας με κεφαλαιώδη σημασία για τις επόμενες
γενιές τεκτόνων.

John Theophilus Desaguliers

William Stukeley

Edmond Halley

Το επόμενο όνομα είναι του ιατρού και ιερωμένου
της Αγγλικανικής Εκκλησίας Ουίλιαμ Στάκλυ [William
Stukeley] (1687-1765), στενού φίλου και πρώτου
βιογράφου του Νεύτωνα [Sir Isaac Newton] (16421726/7) και του Έντμουντ Χάλλευ [Edmond Halley],
(1656-1742) του γνωστού αστρονόμου. Έγινε μέλος
της Βασιλικής Εταιρίας το 1718 ενώ μυήθηκε στον
Τεκτονισμό το 1721. Ως αρχαιογνώστης ανέπτυξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προϊστορικές αρχαιότητες και ειδικά τους Δρυίδες και ασφαλώς επηρέασε
φιλοσοφικά αλλά και επιστημονικά τον πρώιμο Τεκτονισμό που μόλις είχε αρχίσει να διαμορφώνεται.
Μεταξύ άλλων θα αναφέρουμε επίσης, τον Ράντλ
Χόλμτον 3ο [Randle Holme III] (1627-1699) τέκτονα
από το Τσέστερ, συγγραφέα του έργου Η Ακαδημία
της Εραλδικής [The Academie of Armorie] που εκδόθηκε το 1688 και περιέχει θετικά σχόλια για την
Αδελφότητα και τη δική του συμμετοχή σε αυτήν πριν
τη δημιουργία της Μεγάλης Στοάς, που έχουν ιδιαίτερο και σημαντικό ενδιαφέρον. Ο Τζων Όμπρυ [John
Aubrey] (1626-1697), αρχαιοδίφης και συγγραφέας
του βιβλίου Αναμνήσεις των Φυσικών Παρατηρήσεων στην Κομητεία του Ουίλτσιρ [The Memoires
of Natural Remarques in the County of Wiltshire]
που δεν εκδόθηκε παρά το 1847. Οι σημειώσεις στο
αρχικό χειρόγραφο που απόκειται στη Βοδληιανή
Βιβλιοθήκη (Bodleian Library) της Οξφόρδης αναφέρουν μεταξύ άλλων την ‘υιοθεσία’ του μεγάλου
αρχιτέκτονα Κρίστοφερ Ρεν στον καθεδρικό ναό του
Αγ. Παύλου στις 18 Μαΐου 1691. Το ζήτημα αν ο Ρεν
ήταν μέλος της αδελφότητας απετέλεσε το θέμα που

πραγματεύτηκε ο Δρ. Τζέιμς Κάμπελ στην ετήσια σειρά ομιλιών προς τιμήν του Πρέστον (τις περίφημες
Πρεστονιανές διαλέξεις – Prestonian Lectures) το
έτος 2011.
Από την ημέρα της ίδρυσης της Βασιλικής Εταιρίας (μεταξύ των ιδρυτών της οποίας βρίσκουμε επίσης τον Σερ Κρίστοφερ Ρεν, τον Σερ Ρόμπερτ Μόρευ
και τον Ρόμπερτ Μπόιλ) στις 28 Νοεμβρίου 1660,
υπάρχει πολύ στενός δεσμός μεταξύ του Ελευθεροτεκτονισμού και του διακεκριμένου αυτού επιστημονικού ιδρύματος, που εστιάζεται κυρίως στην ταυτόχρονη ιδιότητα του μέλους και των δύο θεσμών από
πολλά μέλη τους2. Τα αρχεία της Βασιλικής Εταιρίας
αναφέρουν πολλούς εταίρους που μυήθηκαν σε τεκτονικές στοές στις αρχές και για μεγάλο διάστημα
του 18ου αιώνα.

John Aubrey

Ο συνειρμός αυτού του γεγονότος είναι ότι ο
πρώιμος Ελευθεροτεκτονισμός στην Αγγλία ήταν
ελκυστικός για τους διανοούμενους της εποχής που
διατήρησαν μάλιστα το ενδιαφέρον τους για την
αδελφότητα για ένα μεγάλο και εκτεταμένο χρονικό
διάστημα.
Ο Elias Ashmole στο προσκήνιο

Ανάμεσα σε αυτούς τους διανοούμενους ήταν και
ο Ηλίας Άσμολ [Elias Ashmole] (1617-1692), ο περίφημος Άγγλος αρχαιοδίφης και αλχημιστής, του
οποίου το όνομά φέρει το παγκοσμίου φήμης ομώνυμο μουσείο στην Οξφόρδη (Ashmolean Museum),
το οποίο ιδρύθηκε το 1677. Είναι η τυπική εικόνα
του ελευθεροτέκτονα3, επειδή είναι ο πρώτος Άγγλος για τον οποίο έχουμε ασφαλή γνώση ότι έγινε
τέκτονας, χωρίς να αποτελεί μέλος της χειρωνακτικής τάξης και συντεχνίας των λιθοξόων. Αναφέρεται
συμβατικά, αν και μάλλον ανακριβώς, ως ο πρώτος
‘θεωρητικός’ ή αποδεδεγμένος τέκτονας.

Σερ Κρίστοφερ Ρεν

Elias Ashmole
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Ο Άσμολ γεννήθηκε το Μάιο του 1617 στην κομητεία τουΣτάφορντσαιρ της Αγγλίας. Σπούδασε νομική, έγινε δικηγόρος και αργότερα έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην ιατρική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του ήταν η
εραλδική, η αλχημεία και η εναλλακτική φιλοσοφία, θέματα πάνω στα
οποία ήταν πολυγραφότατος. Εξελέγη πολύ νωρίς εταίρος της Βασιλικής Εταιρίας και ανέπτυξε περαιτέρω ενδιαφέροντα όπως η αρχαιογνωσία, η νομισματική και η αστρολογία. Μυήθηκε στον Τεκτονισμό
στις 16 Οκτωβρίου 1646 στις 4.30 το απόγευμα. Η ακριβής ώρα είναι
γνωστή καθώς κρατούσε εκτενές ημερήσιο ημερολόγιο, το οποίο σήμερα απόκειται στη Βοδληιανή Βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη. Η σχετική
εγγραφή αναφέρει τα εξής:
1646, Οκτ: 16, 4,30 μ.μ. Κατέστην Ελευθεροτέκτων στο Ουώρινγκτον
του Λάνκασάιρ μαζί με τον Σ[υνταγματάρ]χη Χένρυ Μεινγουέαρινγκ από
το Κέρινχαμ του Τσεσάιρ…
Το γεγονός είναι πολύ σημαντικό ακριβώς γιατί ένας άνθρωπος του
πνευματικού κύρους και διαμετρήματος του Άσμολ επέλεξε να μυηθεί
στον Τεκτονισμό. Τα έξι άλλα ονόματα που αναφέρονται στο ημερολόγιο του Άσμολ ως παρόντες το 1646, είναι αδιαμφισβήτητα. Κανείς
από αυτούς δεν ανήκε στο επάγγελμα του λιθοξόου τέκτονα. Και εδώ
γεννάται το ερώτημα: σε τι είδους ‘Στοά’ μυήθηκε ο Άσμολ και ποια η
ακριβής φύση αυτής της έννοιας; Στην αγγλική πραγματικότητα και στο
πλαίσιο αναφοράς της εποχής η έννοια Στοά (σε αντίθεση με τη Σκωτική
αντίστοιχη αντίληψη και έξω από τα καταλύματα των λιθοξόων της εποχής που βρίσκονταν πάντα δίπλα στα εργοτάξια) δεν είναι μια φυσική
τοποθεσία ή ένας συγκεκριμένος χώρος αλλά μια έννοια, που αναπαριστά τη συνεύρεση κάποιων ομοϊδεατών για τελετουργικούς ή άλλους
σκοπούς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Πλοτ4 το 1686, όταν έγραψε το
εξής χαρακτηριστικό:
Στην οποία Εταιρία όταν μπαίνει κανείς, συγκαλούν συνάντηση (ή
Στοά όπως την ονομάζουν σε κάποια μέρη).
Η σημασία αυτού του αποσπάσματος είναι ακριβώς ότι η ‘Στοά’ που
αναφέρει ο Άσμολ μπορεί να ήταν μια συνάντηση χειρωνακτών. Επιπλέον αν και αναφέρονται μόνον έξι ονόματα παρόντων από τον Άσμολ,
είναι βέβαιο ότι και αρκετοί άλλοι θα ήταν μέλη της ‘Στοάς’ οι οποίοι δεν
ήταν παρόντες γιατί μπορεί να εργαζόντουσαν ως λιθοξόοι τέκτονες.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στις εκτεταμένες και λεπτομερέστατες εγγραφές που είναι καταγεγραμμένες στις δύο χιλιάδες
και πλέον σελίδες από τις οποίες αποτελούνται τα ημερολόγιά του, ο
Άσμολ αναφέρει ξανά τον Τεκτονισμό για δεύτερη και τελευταία φορά
σε μια εγγραφή της 10ης Μαρτίου του 1682. Εκείνη τη μέρα ο Άσμολ
έλαβε πρόσκληση ίνα παραστεί εν τω Τεκτονικώ Μεγάρω εν Λονδίνω
και την επόμενη μέρα (11 Μαρτίου 1682) γράφει στο ημερολόγιό του:
Πήγα επομένως και περί την Μεσημβρίαν εισήλθα στην αδελφότητα
των Ελευθεροτεκτόνων. . . Ήμουν ο αρχαιότερος Εταίρος ανάμεσά τους
(αφού είχαν περάσει τριανταπέντε χρόνια από όταν είχα μυηθεί). Ήταν
παρόντες εκτός από εμένα οι ακόλουθοι: Οκ. ΘοΓουάιζ, Σεβάσμιος της
Εταιρίας των Τεκτόνων τη φετινή χρονιά. . . Δειπνήσαμε όλοι στην ταβέρνα της ημισελήνου στο Τσιπσάιντ, σε έναν Ευγενές δείπνο, προσφορά των νέο-αποδεδεγμένων τεκτόνων.
Γιατί, πότε και πώς; Τα αιώνια ερωτήματα

Υπάρχουν αιώνια ερωτήματα σε σχέση με τον Ηλία Άσμολ και τη μύησή του: γιατί μυήθηκε; Και γιατί δεν αναφέρει ποτέ ξανά τον Ελευθεροτεκτονισμό στα εκτενή ημερολόγια που κρατούσε μέχρι την επίσκεψή
του στο Λονδίνο το 1682; Μια απάντηση μπορεί να είναι ότι έγινε μέλος
γιατί ήταν περίεργος από τη φύση του. Δεν θα αντιστάθηκε στον πειρασμό να γνωρίσει τη φύση αυτής της ένωσης προσώπων που πρέπει να
φάνταζε μυστηριώδης ακόμη και τότε. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι επειδή ο Τεκτονισμός εκείνη την εποχή δεν είχε ούτε σημαντική υπόσταση ούτε ιδιαίτερη οργάνωση αλλά ήταν μια μάλλον ασήμαντη κίνηση, ο
Άσμολ θα μπορούσε να έχει πάρει μέρος και σε άλλες τεκτονικές συναντήσεις ή ‘Στοές’ χωρίς να τις καταγράψει στο ημερολόγιό του, μέχρις
ότου έλαβε την πρόσκληση για την Εταιρία των Τεκτόνων στο Λονδίνο
το 1682. Απλά μπορεί να θεώρησε ότι δεν είχε λόγο να σχολιάσει ή να
καταγράψει τίποτα σημαντικό για την αδελφότητα αυτή.
Ο Άσμολ ήταν ένας εξαιρετικά συγκροτημένος άνθρωπος και μπορεί
να διέκρινε κάποιο εσώτερο περιεχόμενο σε κάποια ή κάποιες από τις
διαδικασίες της αδελφότητας. Στη γαλήνια και μυστηριακή ατμόσφαιρα
μιας τεκτονικής συνάντησης εξάλλου μπορούσε να συνευρίσκεται με
συναδέλφους διανοούμενους της ιδίας πνευματικής στάθμης.
Υπάρχουν ενδιαφέροντες υπαινιγμοί στα ημερολόγιά του για τη
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της εποχής για κάποιον που ανήκε στη χαμηλότερη στάθμη της αγγλικής
αριστοκρατίας, με κύρια ενδιαφέροντα το ποτό, το φαγητό και την εν γένει καλοπέραση. Έτσι πρέπει να συντελέστηκε στο θεσμό μας η αλλαγή
σε κοινωνικό επίπεδο μεταξύ 1646 και 1717: από αριστοκρατικός και
φιλοσοφικός θεσμός κατέληξε σε μόλις εβδομήντα χρόνια μια ‘Λέσχη
Κυρίων’ στην καλύτερη περίπτωση.
Οι Χειρώνακτες: η Εταιρία των Τεκτόνων του Λονδίνου7

Sloane Manuscript

φύση των τεκτονικών δραστηριοτήτων της εποχής. Η περίοδος εκείνη ας θυμηθούμε ότι ήταν αυτή του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου5. Ο
συνταγματάρχης Χένρυ Μεινγουέαρινγκ, με τον οποίο μυήθηκε μαζί ο
Άσμολ, ήταν ένας ιδιαίτερα προσκείμενος στους Στρογγυλοκέφαλους
που υποστήριζαν το Κοινοβούλιο, και διαμετρικά αντίθετος πολιτικά με
τον Άσμολ που υποστήριζε τους οπαδούς του Βασιλιά. Αυτό και μόνο το
στοιχείο μας υποδεικνύει ότι ο Τεκτονισμός ήδη από εκείνες τις πρώιμες εποχές δεν αναγνώριζε πολιτικά όρια και φραγμούς. Η δομή της
Στοάς σκιαγραφείται από την αναφορά στον Ρίτσαρντ Πένκετ, τον οποίο
αποκαλεί ‘Επόπτη’ [Warden’]. Επιπλέον ο Άσμολ ορκίστηκε πάνω στο
Χειρόγραφο Σλόουν [Sloane Manuscript]6, μιαν αρχαία κατήχηση που
συνετέθη ακριβώς για την τελετή μύησης του Άσμολ.
Όλα τα παραπάνω είναι αποδείξεις ότι η δομή, το σχήμα και η μορφή
του Τεκτονισμού έχει παραμείνει σταθερή διά μέσου των αιώνων. Πρέπει όμως να εξετάσουμε την πιθανότητα ότι ενώ η δομή του θεσμού δεν
έχει αλλάξει μετά χρόνια, δυστυχώς το περιεχόμενο, το τυπικό και το
τελετουργικό και - ίσως το πιο σημαντικό από όλα-, το ακαδημαϊκό κύρος των τεκτόνων, έχουν θαμπώσει και αραιώσει πάρα πολύ από τότε.
Αυτό εξηγεί πάντως το γιατί όταν επιτέλους για πρώτη φορά οργανώθηκε επίσημα ο Τεκτονισμός τον Ιούνιο του 1717 στο Λονδίνο, τα
μέλη ήταν μόνο ‘κύριοι’ [‘gentlemen’], ένας ευγενικός χαρακτηρισμός

Την εποχή που μυήθηκε ο Ηλίας Άσμολ η Εταιρία των Τεκτόνων του
Λονδίνου ήταν στην ακμή της παντοδυναμίας της. Αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά όλης της λιθο-οικοδομικής δραστηριότητας σε ολόκληρο
το Βασίλειο της Αγγλίας. Αν και ο Βασιλικός Καταστατικός Χάρτης δεν
δόθηκε στην Εταιρία των Τεκτόνων παρά μόνον μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1666, σχεδόν τριακόσια χρόνια νωρίτερα το 1356, υπήρχαν
ήδη εκδεδομένοι κανονισμοί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης του
Λονδίνου που χρησίμευαν ως οδηγοί για τα μέλη της Σεβασμίας Εταιρίας των Τεκτόνων της Πόλης του Λονδίνου γνωστής και ως Εταιρίας των
Ελευθεροτεκτόνων. Οι λιθοξόοι ήταν μια πανάρχαια και καθιερωμένη
συντεχνία της πόλης του Λονδίνου.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι το σώμα αυτό, η Εταιρία των Τεκτόνων, δεν ήταν ‘Στοά’ με οποιαδήποτε έννοια της λέξης ούτε υπάρχει
κάτι παρεμφερές με την έννοια ‘Στοά’ που να συνδέεται με την Εταιρία
του Λονδίνου. Αντίθετα, από το 1619-20, δηλαδή από όταν περίπου σώζονται οι αρχαιότερες ευρισκόμενες καταγραφές στα αρχεία της Εταιρίας των Τεκτόνων του Λονδίνου, βρίσκουμε αναφορές σε μια τελετή
γνωστή ως ‘Εισδοχή’ ή ‘Αποδοχή’8 που ελάμβανε χώρα σε άτακτα και
ακανόνιστα διαστήματα και τελείως ανεξάρτητα από την ίδια την Εταιρία
των Τεκτόνων. Η τελετή εισήγαγε υποψηφίους ήδη μέλη της Εταιρίας,
σε ένα ‘εσώτερο’ κύκλο μέσα στην εταιρία, και αρχής γενομένης από
το 1642 γίνονταν δεκτοί ακόμα και μη μέλη της εταιρίας, κάτι που τους
έδινε μια θέση πέρα από τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία της Εταιρίας.
Αυτά τα μη μέλη διακρίνονται εύκολα γιατί στις καταγραφές του θησαυροφυλακίου χρεώνονταν διπλά μύητρα.
Όλα τα καλά έχουν πάντα όμως ένα τέλος. Μετά την καταστροφή της
Μεγάλης Πυρκαγιάς του 1666, όλα άλλαξαν στην Αγγλία. Ένας νέος
νόμος9 απαιτούσε πλέον όλα τα κτίρια να είναι πετρόκτιστα κι έτσι η
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ζήτηση για τεχνίτες της πέτρας, τέκτονες και λιθοξόους ξεπέρασε κάθε
δυνατότητα προσφοράς της Εταιρίας των Τεκτόνων του Λονδίνου. Έτσι
άνοιξαν οι πύλες και με νόμους που δημιουργήθηκαν το 1669 και το
1670 επιτράπηκε σε χτίστες, τέκτονες και ξυλουργούς αλλά και σε
όλους τους εργάτες γενικά, να μπορούν να εργάζονται στην πόλη του
Λονδίνου για εφτά χρόνια, χωρίς να χρειάζεται άδεια ή η ιδιότητα από
την ανάλογη συντεχνία. Έτσι τεχνίτες λιθοξόοι από όλη την Αγγλία αλλά
και από την Ευρώπη κατακλύζουν το Λονδίνο. Παρά το γεγονός ότι η
Εταιρία των Τεκτόνων του Λονδίνου τελικά πήρε τον πλήρη Βασιλικό
Καταστατικό Χάρτη της το 1677, ταυτόχρονα έχανε τον έλεγχο και την
ισχύ πάνω στο εργατικό δυναμικό της συντεχνίας και άρχισε η ραγδαία
πτώση. Η Εταιρία των Τεκτόνων υποχρεώθηκε να συνεχίσει τις μέχρι
τότε δραστηριότητές της παρ’ όλο που είχε χάσει την αποκλειστικότητα,
ενώ την ίδια στιγμή το νόμιμο ανθρώπινο δυναμικό της αναπόφευκτα
έφθινε σε αριθμούς κάτω από την πίεση μιας μάζας εργατών και τεχνιτών που δεν είχαν καμία σύνδεση και επομένως δεν υφίσταντο κανέναν
έλεγχο από την Εταιρία.
Αυτή η εξέλιξη ίσχυσε για όλες τις Συντεχνίες του Λονδίνου, οι οποίες αν και δεν υπόκειντο στη νομοθεσία10, αδυνάτισαν μοιραία με την
επέκταση του εμπορίου εκτός των τειχών της πόλης του Λονδίνου και
με το άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού. Ήταν το τέλος της κυριαρχίας και της ισχύος του θεσμού των συντεχνιών.
Αυτές ήταν οι περιστάσεις που καθόρισαν το τέλος όλων των καταστατικών εμπορικών δικαιωμάτων που είχαν όλες αυτές οι συντεχνίες,
οι οποίες όμως δεν εξαφανίστηκαν. Διαιώνισαν την ύπαρξή τους καταφεύγοντας στην επιλογή να μετασχηματιστούν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ως τέτοιοι εταιρικοί θεσμοί εξακολουθούν
να υπάρχουν ακόμη και σήμερα στο Σίτυ του Λονδίνου.
Η τελετή της ‘Αποδοχής’ ως πρόδρομος της μεγάλης Στοάς;

Στο μεταξύ η τελετή της ‘Αποδοχής’ πραγματοποιούνταν όπως και
πριν, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα. Μια τέτοια τελετή ήταν η αφορμή της
περίφημης έλευσης του Άσμολ στο Λονδίνο τις 11 Μαρτίου του 1682,
τριανταπέντε χρόνια μετά τη μύησή του. Η πρόσκληση τον πρόσταζε να
‘εμφανιστή εν Στοά . . .’ Ο ίδιος σημειώνει ότι παρέστη στη ‘Στοά’ και όχι
στην ‘Αποδοχή’ όπως θα περίμενε ίσως κανείς. Είναι πολύ σημαντική η
διαφορά στη μεταμόρφωση της τελετής της ‘Αποδοχής’ σε συνάντηση

James Anderson. The Constitution of the Freemasons.

πλέον της ‘Στοάς’.
Η ίδια ερώτηση επανέρχεται και τώρα όπως και στην πρώτη εγγραφή του Άσμολ στο ημερολόγιό του. Τί ακριβώς παρακολούθησε
και σε τί είδους τελετή παρέστη ο Άσμολ στο Λονδίνο το 1862; Ήταν
ένας θεωρητικός ή ‘αποδεδεγμένος’ τέκτονας σε ένα
τελείως χειρωνακτικό περιβάλλον της Εταιρίας των
Τεκτόνων του Λονδίνου. Τί έκανε επομένως εκεί; Η
καταγεγραμμένη τελετή της ‘Αποδοχής’ στην Εταιρία
των Τεκτόνων δεν έχει ακόμα ερμηνευτεί και εξηγηθεί πλήρως. Όπως είπαμε παραπάνω, μάλλον φαίνεται ότι ήταν ένας ‘σύλλογος μέσα στο σύλλογο’ στον
οποίο καλούνταν να συμμετάσχουν ως μέλη μόνον
μερικοί εκλεκτοί άνθρωποι. Η παρουσία του Άσμολ
μπορεί να αποτελεί την απόδειξη ή απλώς να εξηγείται, αν υποθέσουμε ότι η ‘Στοά’ στην οποία είχε μυηθεί
το 1646 ήταν μια σύναξη παρόμοιας σύνθεσης. Ο Ηλίας Άσμολ κάλλιστα μπορεί να μυήθηκε σε μια Στοά
James Anderson
χειρωνακτών, σε μια πρώιμη τελετή ‘Αποδοχής’ και
να κλήθηκε να παραστεί σε μια παρόμοια σύναξη, ως
«ο αρχαιότερος Εταίρος ανάμεσά τους», αρκετές δεκαετίες αργότερα
στο Λονδίνο.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το τελετουργικό τυπικό της ‘Αποδοχής’ – που
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δεν αποτελούσε τμήμα ή στοιχείο της Εταιρίας των Τεκτόνων – άρχισε να αυτονομείται σιγά σιγά από την φθίνουσα συντεχνία. Πράγματι,
δεν υπάρχουν πια αναφορές στην Αποδοχή κατά οιονδήποτε τρόπο –
τελετουργικό, τυπικό ή άλλον- μέχρις ότου ο Τζέιμς Άντερσον [James
Anderson] υιοθετεί τη λέξη στη δεύτερη έκδοση των Συνταγμάτων11.
Στο μεταξύ το αναδυόμενο νέο σύστημα των Στοών, προφανώς ανεξάρτητο από την Εταιρία των Τεκτόνων, αναπτύσσεται στην Αγγλία, υιοθετώντας πλήρως θρύλους και μύθους από μεσαιωνικές πηγές και
μετασχηματίζει αυτούς τους μύθους με τη βοήθεια των βιβλικών παραβολών, σε τελετουργίες για τους νέους μυούμενους.
Ο Δρ Ρόμπερτ Πλοτ [Robert Plot] στην περίφημη και πολύμνηστη
αποστροφή του4, αναφέρει κατά λέξη:

... τα έθιμα που έχουν σχέση με την κομητεία, και
όπου έχουν τέτοιο θεσμό, να αποδέχονται άνδρες
στην Εταιρία των Ελευθερο-τεκτόνων... αν και βρίσκω το έθιμο διαδεδομένο πάνω κάτω σε όλη τη
χώρα, γιατί εδώ βρήκα ανθρώπους της πιο επιφανούς ποιότητας, που δεν περιφρόνησαν τη συμμετοχή σε αυτή την Αδελφότητα.

Robert Plot

Αυτές οι νέες Στοές είναι ανεξάρτητες από τον
έλεγχο ή την επιρροή των χειρωνακτών. Λειτουργούν
και υπάρχουν ως τελείως μη-χειρωνακτικές οργανώσεις και εν τέλει τέσσερις από αυτές θα ενωθούν στο
Λονδίνο το 1717 για να σχηματίσουν την αδιαμφισβήτητα πρώτη Μεγάλη Στοά παγκοσμίως.
Αναπάντητα ερωτήματα

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στη μακρά ιστορία του
Ελευθεροτεκτονισμού, τα οποία βασανίζουν και θα βασανίζουν τους
ερευνητές και στα οποία δεν υπάρχουν, ούτε ίσως θα υπάρξουν ποτέ,
οριστικές και σαφείς απαντήσεις. Τα ερωτήματα που αφορούν τον
Άσμολ, όπως αυτά που εξετάσαμε, καθώς και αυτά που περιστρέφονται γύρω από την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας είναι μερικά
μόνον τέτοια παραδείγματα. Οι απαντήσεις σε αυτά δεν μπορεί παρά να
είναι μόνον θεωρητικής φύσεως, εξαιτίας των περιστάσεων. n
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Οι απαρχές και η εξέλιξη
της Βασιλικής Αψίδας
από το 1744 έως το 1817
του Πνξχ. Ετ. Yasha Beresiner (μετάφραση Γ. Πουλημένος)

Ε

ίναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στην Αθήνα, ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Μεγάλο Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Ελλάδος και σας ευχαριστώ θερμά για την
ευγενική υποδοχή και τη θερμή φιλοξενία σας.
Το συμβολικό υπόβαθρο

Η ομιλία μου πρέπει να επικεντρωθεί στην Αγγλία, γιατί εκεί πρωτοεμφανίστηκε ο Τεκτονισμός της Βασιλικής Αψίδας όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι ευρέως γνωστό και πλήρως κατοχυρωμένο
το γεγονός ότι η πρώτη Μεγάλη Στοά παγκοσμίως, η πρεσβυγενής Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, ιδρύθηκε στο Λονδίνο στις 24 Ιουνίου του 1717.
Αυτή ήταν και η αρχή του οργανωμένου Τεκτονισμού. Η έμφαση όπως
βλέπετε είναι στη λέξη «οργανωμένος». Είναι σαφές όμως ότι Στοές
προϋπήρχαν αυτής της ημερομηνίας. Πολύ πρόσφατα είχα την χαρά και
την τιμή να μιλήσω στη Σ. Στ. Parthenon υπ’ αρ. 112, όπου μίλησα για
τη μύηση του Ηλία Άσμολ [Elias Ashmole] (1617-1692) το 1646, τουλάχιστον εξήντα χρόνια πριν την παραπάνω ημερομηνία. Η μύησή του
θεωρείται η πλέον κομβική στιγμή στην ιστορία του Τεκτονισμού, επειδή ακριβώς είναι η παλαιότερη καταγεγραμμένη και αδιαμφισβήτητη
μύηση ενός «θεωρητικού» ή αποδεδεγμένου τέκτονα στην Αδελφότητα.
Όλα πήγαιναν καλά στην αρχή για τη νέα Οργάνωση των Ελευθερο-

τεκτόνων, που είχε υιοθετήσει τα δικά της Συντάγματα το 1723 και είχε
επιλέξει και εκλέξει πολλούς διακεκριμένους ανθρώπους της εποχής
ως μέλη. Από τη δεκαετία του 1740 όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν για την πρεσβυγενή Μεγάλη Στοά. Το πιο σημαντικό στοιχείο της
γενικότερης δυσαρέσκειας – σε σχέση με την ανά χείρας συγκεκριμένη
εργασία για τη Βασιλική Αψίδα – ήταν οι εκτεταμένες αντι-τεκτονικές
δημόσιες αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις της εποχής, οι οποίες είχαν
ως συνέπεια οι μυήσεις των τεκτόνων να γίνονται παράνομα και κρυφά. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κόλπους της Μεγάλης
Στοάς. Η ανησυχία των μελών της Μεγάλης Στοάς σε σχέση με τους
λαθραία και ανεξέλεγκτα μυημένους δεν αφορούσε τόσο τη διάδοση
των μυστικών της Αδελφότητας σε αγνώστους αλλά ότι όλοι αυτοί θα
είχαν πλέον πρόσβαση στους στεγανά και καλά προστατευμένους πόρους φιλανθρωπίας της Μεγάλης Στοάς. Επιπλέον και χωρίς αυτό να
αποτελεί έκπληξη για κανέναν, οι διακεκριμένοι Μεγάλοι Διδάσκαλοι
που είχαν επιλεγεί και διοριστεί από την αριστοκρατία λειτουργούσαν μόνον ως σύμβολα, όπως για παράδειγμα ο εικοσιπεντάχρονος Ουίλιαμ, 5ος Λόρδος
Βύρων (1722-98), ο οποίος αφού διορίστηκε Μεγάλος Διδάσκαλος το 1747 για πενταετή θητεία, σε
όλη τη διάρκεια των πέντε αυτών ετών δεν παρέστη
ούτε μία φορά στη Μεγάλη Στοά ούτε πήρε μέρος σε
κάποια άλλη τεκτονική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα,
ένα άλλο στοιχείο αναταραχής άρχισε να αναδύεται στους τεκτονικούς κύκλους της εποχής, από την
πλευρά κάποιων Ιρλανδών Αδελφών, οι οποίοι είχαν Ουίλιαμ, 5ος Λόρδος Βύρων (1722-98)
μεταναστεύσει στην Αγγλία εξ αιτίας του πρόσφατου
μεγάλου λιμού που είχε πλήξει το νησί τους και τους οποίους δεν καλοδέχονταν ή δεν τους έκαναν καν δεκτούς ως μέλη οι Αγγλικές Στοές.
Η εμφάνιση της Βασιλικής Αψίδας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γενικευμένης ανησυχίας στους αγγλικούς τεκτονικούς κύκλους, ένας νέος τεκτονικός βαθμός άρχισε να γίνεται γνωστός στη δεκαετία του 1740, η Βασιλική Αψίδα. Τα γνωστά
ιστορικά στοιχεία για την καταγωγή και τις απαρχές του νέου αυτού
βαθμού είναι τόσο σπάνια όσο και τα αντίστοιχα για τους συμβολικούς
βαθμούς. Η πρώτη αδιαμφισβήτητη αναφορά στη Βασιλική Αψίδα είναι
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του 1744 και προέρχεται από τον Ιρλανδό συγγραφέα Φάιφιλντ Ντασινύ [Fifield Dassigny] (1707-1744)1. Αυτός αναφέρει ότι το 1744 η Βασιλική Αψίδα ήταν ενεργή στο Δουβλίνο, στην Υόρκη και στο Λονδίνο.
Άλλες ενδείξεις για τέτοιες δραστηριότητες τόσο στην Υόρκη ή σε άλλα
μέρη της Ιρλανδίας δεν υπάρχουν, όμως για το Λονδίνο υπάρχει η απόδειξη ότι στις 17 Ιουλίου του 1751, πέντε Στοές αποτελούμενες από Ιρλανδούς Αδελφούς ίδρυσαν τη ‘Μεγάλη Στοά της Αγγλίας σύμφωνα με
τους Αρχαίους Θεσμούς’. Οι πολύ γνωστοί και ως ‘Οι Αρχαίοι’ σύντομα
υιοθέτησαν τη Βασιλική Αψίδα ως τον τέταρτο [4ο] βαθμό του Τάγματος2. Με ειρωνική διάθεση ασφαλώς, τα μέλη της πρεσβυγενούς Μεγάλης Στοάς που είχε ιδρυθεί το 1717 μετονομάστηκαν ‘Οι Μοντέρνοι’.
Με αυτούς τους όρους αναφοράς πάντως (οι Αρχαίοι και οι Μοντέρνοι)
έμειναν γνωστοί ως σήμερα. Έχει αποδειχθεί από καιρό ότι η ίδρυση
των Αρχαίων δεν αποτελούσε προϊόν σχίσματος ή αποχώρησης από την
πρεσβυγενή Μεγάλη Στοά3. Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχαίοι δημιουργήθηκαν
ως αντίπαλο δέος προς την υπάρχουσα Μεγάλη Στοά και οι δύο πλέον
μεγάλες δυνάμεις αντιμετώπιζαν η μία την άλλη ως αντικανονική και
παράνομη.
Εξετάζοντας τις δραστηριότητες των Στοών των Αρχαίων όσον αφορά τη Βασιλική Αψίδα, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ανύψωση, συχνά
αναφερόμενη και ως ‘εισδοχή’ στις πρώιμες καταγραφές, λάμβανε
χώρα στις συμβολικές στοές ως τέταρτος [4ος] βαθμός. Δεν ήταν επομένως αντικείμενο τελετής σε ξεχωριστά, διακριτά Περιστύλια. Η τελετή
της Βασιλικής Αψίδας όπως και άλλες τάξεις και επιγενόμενοι βαθμοί
πέραν της Συντεχνίας, πραγματοποιούνταν στις συμβολικές Στοές των
Αρχαίων είτε με την υπονοούμενη έμμεση εξουσιοδότηση της Μεγάλης
Στοάς τους είτε χωρίς κανένα έλεγχο ή κάποια έγκριση. Οι Στοές αυτές
έδιναν λοιπόν αρκετούς βαθμούς εκτός των συμβατικών τους δραστηριοτήτων μέχρι τη θέσπιση κανόνων και Κανονισμών το 1794, οπότε και
δόθηκε επίσημη έγκριση στις συμβολικές Στοές των Αρχαίων να απονέμουν τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας διά των εξουσιών που τους
παραχωρήθηκαν με τον Ιδρυτικό τους Χάρτη4.
Δεν υπάρχει επίσης ένδειξη ότι οι Αρχαίοι υιοθέτησαν ανοιχτά την
Βασιλική Αψίδα εξ αρχής της ιδρύσεώς τους το 1751. Η πρώτη ευρισκόμενη, και γι’ αυτό ενδεικτική, ημερομηνία που μπορεί να προταθεί
ως χρόνος επίσημης υιοθεσίας της Βασιλικής Αψίδας ως μέρος του
συμβολικού τυπικού από τους Αρχαίους, είναι η χρονολογία δημοσίευ-

Ahiman Rezon

σης της πρώτης εκδόσεως του Αχιμάν Ρεζόν [Ahiman Rezon] από τον
Λώρενς Ντέρμοτ [Laurence Dermott] το 1756. Υπάρχει εκπληκτικά λίγο
ιστορικό υλικό που να σχετίζεται με τη Βασιλική Αψίδα
σε αυτήν την πρώτη ή στις πολλές επόμενες εκδόσεις
αυτών των Συνταγμάτων. Εκείνο που αναφέρεται πολύ
συχνά, μάλιστα τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, είναι
ένα απόσπασμα στο οποίο ο συγγραφέας πιστεύει ότι η
Βασιλική Αψίδα ‘είναι η ρίζα, η καρδιά και ο νωτιαίος
μυελός του τεκτονισμού’. (Η έννοια με την οποία χρησιμοποιείται η έννοια ‘νωτιαίος μυελός’ εκείνη την εποχή
είναι αυτή του ‘εσώτατου’ ή ‘ουσιώδους’ μέρους). Αυτό
το απόσπασμα έχει καταστεί μια ευρέως διαδεδομένη
δήλωση αλλά τα σωζόμενα αυθεντικά στοιχεία δείΟικόσημο του Λώρενς Ντέρμοτ
χνουν ότι ο βαθμός δεν δινόταν στο Λονδίνο από τους
Αρχαίους τουλάχιστον πριν το 1766 και ίσως μόνο μετά
το Δεκέμβριο του 1771.
Ο Λώρενς Ντέρμοτ

Ο Λώρενς Ντέρμοτ ήταν ένας αληθινά εξαιρετικός άνθρωπος όσο

147

148

ομιλίες

ομιλίες
απασχολημένος με τη διαμόρφωση της νέας και ανταγωνιστικής Μεγάλης Στοάς των Αρχαίων. Αν και η Βασιλική Αψίδα θα ήταν ασφαλώς
χρήσιμο εργαλείο ώστε να υπογραμμιστούν και να τονιστούν οι μεγάλες
διαφορές μεταξύ Αρχαίων και Μοντέρνων, ένας πρόσθετος τέταρτος
βαθμός δεν θα έδινε πρακτικό πλεονέκτημα στους Αρχαίους αλλά αντιθέτως θα προκαλούσε απόσπαση της προσοχής. Είναι γενικά αποδεκτό
από τους ερευνητές ότι η πρεσβυγενής Μεγάλη Στοά του 1717, αν και
γενικά ανεκτική, δεν επιθυμούσε οποιαδήποτε ανάμιξη στη Βασιλική
Αψίδα ή τους πέραν της Συντεχνίας βαθμούς του Ελευθεροτεκτονισμού.
Ήταν επομένως ένα τέχνασμα του Λώρενς Ντέρμοτ η δήλωση ότι η Βασιλική Αψίδα είναι οροθέσιο του Αρχαίου Ελευθεροτεκτονισμού και
ταυτόχρονα η διακωμώδηση των Μοντέρνων που δεν την αναγνώριζαν
ως κάτι αντίστοιχο. Μόνο που δεν το έκανε αυτό εξαρχής δηλ. το 1756,
αλλά πολύ αργότερα, ίσως κατά το 1766 περίπου.

Ahiman Rezon

και τέκτονας. Αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη στον Τεκτονισμό εν γένει
και στη Μεγάλη Στοά των Αρχαίων ιδιαιτέρως. Κράτησε σχεδόν μόνος
του την υπόσταση της Βασιλικής Αψίδας στη συνείδηση των Αδελφών
του, μέσω έμμεσων όσο και διαλειπουσών αναφορών περισσότερο,
παρά με πρακτικό τρόπο. Ένα καλό τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση ‘των τεκτόνων του αρνίσιου μπουτιού’, το οποίο κατά την προσωπική
μου ερμηνεία, είτε επινοήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Ντέρμοτ είτε στην
καλύτερη περίπτωση μεγαλοποιήθηκε υπερβολικά από αυτόν5.
Ο Ντέρμοτ γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μυήθηκε στο Δουβλίνο στις
14 Ιανουαρίου 1740 στη Στοά υπ’ αρ. 26 (που διεγράφη από τα μητρώα
το 1801). Τον Ιούνιο του 1746 εγκαταστάθηκε ως Σεβάσμιος της Στοάς
και μυήθηκε στη Βασιλική Αψίδα. Το 1752 διορίστηκε Μεγάλος Γραμματέας των Αρχαίων και παρέμεινε στο αξίωμα αυτό σχεδόν 20 χρόνια. Το 1771 διορίστηκε Αναπληρωτής Μεγάλος Διδάσκαλος για πρώτη
φορά. Το ίδιο αξίωμα υπηρέτησε ξανά μεταξύ 1783 και 1787. Υπήρξε
η κινητήριος δύναμη των Αρχαίων. Είναι άποψή μου πάντως ότι παρά
τις πολλές δηλώσεις, διαβεβαιώσεις και ισχυρισμούς του Ντέρμοτ ότι
η Βασιλική Αψίδα ήταν αναπόσπαστο μέρος του τυπικού των Αρχαίων,
ο ίδιος εσκεμμένα σταμάτησε την προαγωγή της Βασιλικής Αψίδας ως
τέταρτου βαθμού των Αρχαίων. Ο λόγος, πολύ απλά, ήταν ότι ήταν πολύ

Οι ενδείξεις γι’ αυτό είναι ότι η Τάξη ή ο τέταρτος βαθμός δεν αναφέρεται σε κανένα από τα σχετικά πρώιμα έγγραφα των Αρχαίων. Τα
πρακτικά των Μεγάλων Συνελεύσεων και το Αχιμάν Ρεζόν περιέχουν
ελάχιστες και ήσσονος σημασίας αναφορές όταν και αν ασχολούνται με
την Βασιλική Αψίδα, κάτι που μαρτυρά παντελή έλλειψη σχετικής δραστηριότητας στη Μεγάλη Στοά των Αρχαίων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης όσον αφορά την έλλειψη δραστηριότητας σχετική με τη Βασιλική
Αψίδα στους Αρχαίους, ότι η ανώνυμη δημοσίευση με τον τίτλο: Τρεις
διακριτοί χτύποι ή η Θύρα του Πανάρχαιου Ελευθεροτεκτονισμού [Three
Distinct Knocks; or the Door of the Most Ancient Free-Masonry] που
εκδόθηκε το Μάρτιο του 1762 και η οποία αναφέρει στην εισαγωγή ότι
το περιεχόμενο του φυλλαδίου είναι το αυθεντικό τυπικό που τηρούσαν
οι Στοές των Αρχαίων, δεν περιέχει καμία αναφορά στη Βασιλική Αψίδα
πουθενά στο περιεχόμενό του. Αυτή η αποκάλυψη, που δημοσιεύτηκε
εννιά χρόνια μετά την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς των Αρχαίων, είναι
όντως μια ακριβής περιγραφή των τελετουργιών και του τυπικού των
Αρχαίων. Περιέχει τις πλήρεις εργασίες και των τριών βαθμών καθώς
και της εγκατάστασης Σεβασμίου με λεπτομέρειες και τις αποδίδει λέξη
προς λέξη. Δεν υπάρχει εξήγηση για την απουσία της Βασιλικής Αψίδας
από τους Τρεις Διακριτούς Χτύπους, εκτός αν ο συγγραφέας αγνοούσε
την ύπαρξη του βαθμού, απλά επειδή δεν ήταν τόσο ευρέως διαδεδομένος.
Δραστηριότητα αξιοσημείωτη γύρω από τη Βασιλική Αψίδα από τους
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Byelaws

Αρχαίους άρχισε να παρατηρείται πάντως μόνο μετά την ανακήρυξη του
ξεχωριστού ‘Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ιερουσαλήμ’, που αποτελούνταν αποκλειστικά και μόνον από
Μοντέρνους τέκτονες, και το οποίο επικυρώθηκε με Καταστατική Ιδρυτική Διακήρυξη στις 22 Ιουλίου 1766.
Το πρώτο Μεγάλο Περιστύλιο

Παρόλη την έλλειψη δραστηριότητας της Βασιλικής Αψίδας από μέρους των Αρχαίων, μόνο και μόνο η ύπαρξή της αλλά και οι δηλώσεις
του Ντέρμοτ, με τις οποίες αναγνώριζε τη Βασιλική Αψίδα ως μέρος του
Αρχαίου Τεκτονισμού, ήταν μεγάλη ενόχληση για όσους Μοντέρνους είχαν υιοθετήσει την Τάξη και την καλλιεργούσαν κρυφά, λόγω των περιστάσεων. Τί επιλογές είχαν πια αυτοί οι Εταίροι ως μέλη της Μεγάλης
Στοάς των Μοντέρνων; Το να φύγουν από τη Μεγάλη Στοά τους και να
υπαχθούν στους Αρχαίους για να απολαμβάνουν πλήρως το βαθμό δεν
αποτελούσε επιλογή. Η μόνη εναλλακτική λύση ήταν να ιδρύσουν ένα
δικό τους χωριστό και ανεξάρτητο Σώμα της Βασιλικής Αψίδας και αυτό
ακριβώς έκαναν την άνοιξη του 1765.
Η πρώτη καταγραφή δραστηριότητας Βασιλικής Αψίδας που βρί-

σκουμε στα αρχεία του σημερινού Υπερτάτου Μεγάλου Περιστυλίου είναι στο πρώτο βιβλίο πρακτικών του άνευ μέχρι τότε ονόματος ‘Εξόχου
Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου’, με ημερομηνία 22 Μαρτίου 1765,
όταν τρεις νέοι Εταίροι της Βασιλικής Αψίδας, ‘διέβησαν την Αψίδα’ δηλαδή ανυψώθηκαν, υπογραμμίζοντας έτσι και τις πτυχές και τους ρόλους του Μεγάλου Περιστυλίου της εποχής. Εξαρχής και μέχρι το 1795,
το Μεγάλο Περιστύλιο λοιπόν, είχε πολλαπλές αρμοδιότητες, δηλαδή ήταν ταυτόχρονα και το ανώτατο
κανονιστικό σώμα που ίδρυε νέα Περιστύλια αλλά
χρησίμευε και ως κανονικό Περιστύλιο στο οποίο
ελάμβαναν χώρα κανονικές μυήσεις, υποδειγματικές
εργασίες για την επίδειξη και εκμάθηση του τυπικού
και ομιλίες. Η δεύτερη καταγραφή είναι η κομβική
κρίσιμη συνάντηση της 12ης Ιουνίου 1765 στην ταβέρνα ‘Το Κεφάλι του Τούρκου’ [The Turk’s Head] στην
οδό Τζέραρντ [Gerrard Street] στο Σόχο του Λονδίνου. Παρόλη τη σπουδαιότητα της συνάντησης αλλά
επειδή κάθε είσπραξη ήταν επιθυμητή, πριν την έναρξη των κυρίως εργασιών, πέντε Αδελφοί ‘διέβησαν
την Έδρα και κατέβαλαν το ποσό της μίας γκινέας
έκαστος’. Έξι παλαιά μέλη επελέγησαν ως αξιωματικοί και μια σειρά αποφάσεων ελήφθησαν και υιοθεH ταβέρνα ‘Το Κεφάλι του Τούρκου’
τήθηκαν ως εσωτερικός κανονισμός. Έτσι επομένως
[The Turk’s Head].
η ‘Εταιρία των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας’ ιδρύθηκε και τυπικά υπό την αιγίδα του ‘Εξόχου Μεγάλου
και Βασιλικού Περιστυλίου’, αλλά έλειπε βέβαια ακόμα η νομιμοποίηση
ενός Καταστατικού Χάρτη.
Στις 11 Ιουνίου 1766 παρουσία εικοσιεπτά ‘Αδελφών’ (sic) και ενός
επισκέπτη, τις εργασίες του Μεγάλου Περιστυλίου άνοιξαν οι πρώτοι
Τρεις Μεγάλοι Άρχοντες: οι Αδελφοί Γκάλογουεϊ, Μακλήν και Ντάνκερλεϊ [Galloway, Maclean, Dunckerley] αντίστοιχα. Σε αυτές τις εργασίες,
‘ο Εξοχότατος και Σεβασμιότατος Μεγάλος Διδάσκαλος Λόρδος Μπλέινι,
διήλθε τη Βασιλική Αψίδα και κατέστη μέλος του Εξόχου, Μεγάλου
και Βασιλικού Περιστυλίου’. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μεγίστη επιτυχία για τους Μοντέρνους τέκτονες της Βασιλικής Αψίδας. Ο λόρδος
Μπλέινι ήταν ο εν ενεργεία Μεγάλος Διδάσκαλος της πρεσβυγενούς
συμβολικής Μεγάλης Στοάς που επισήμως αρνείτο την αναγνώριση
της Βασιλικής Αψίδας. Τα καλύτερα όμως ήταν αυτά που ακολούθησαν.

151

152

ομιλίες

ομιλίες
Την ίδια μέρα της ανύψωσής του, ο Λόρδος Μπλέινι, ως Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς, συμφώνησε να συναφθεί συμμαχία με τους
εταίρους της Τάξης, που θα εκφραζόταν με τον ‘Ιδρυτικό Καταστατικό
Χάρτη’, ένα εξαιρετικά σημαντικό ντοκουμέντο, αφού τα περιστύλια που
ιδρύονται μέχρι σήμερα ανάγουν τη νομιμοποίησή τους στις εξουσίες
που περιέχονται σε αυτό ακριβώς το έγγραφο. Στις 2 Ιουλίου του 1766,
ο Λόρδος Μπλέινι, εγκαταστάθηκε ως Πρίγκιψ Ζοροβάβελ και παρέλαβε την πρώτη σφύρα ως Πρώτος Μεγάλος Άρχοντας (Προκαθήμενος)
του ‘Εξόχου, Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ιερουσαλήμ’. Προήδρευσε δε στις επόμενες εργασίες της 30ης
Ιουλίου 1766, μετά τις οποίες δεν φαίνεται να δείχνει άλλο ενδιαφέρον
για τα θέματα της Βασιλικής Αψίδας.
Στο μεταξύ, η ανακήρυξη του νέου ανεξάρτητου Σώματος της Βασιλικής Αψίδας το 1766, από Εταίρους που ήταν όλοι μέλη της Μεγάλης
Στοάς των Μοντέρνων, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον Ντέρμοτ
αφού του στέρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων ως προς τη Βασιλική Αψίδα. Ο Ντέρμοτ αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε κάτι
και η καλύτερη επιλογή που είχε ήταν να ιδρύσει ένα Υπέρτατο Περιστύλιο των Αρχαίων.
Πράγματι, στις 4 Δεκεμβρίου 1771 εισηγήθηκε το θέμα της Βασιλικής Αψίδας στην Τριμηνιαία Σύγκληση [Συνέλευση] της Μεγάλης Στοάς
ενώ ταυτόχρονα υποστήριζε ότι η Μεγάλη Στοά δεν ήταν ο κατάλληλος
χώρος για να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν τη Βασιλική Αψίδα6.
Έτσι, τα θέματα της Βασιλικής Αψίδας ‘[. . .] παραπέμφθηκαν στο Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας στο οποίο εδόθη πλήρης δικαιοδοσία να
εξετάζει, αποφασίζει και να διευθετεί αυτά’ όπως αναγνωρίζεται στις
27 Δεκεμβρίου 17717.
Έτσι άρχισε η ύπαρξη του αποκαλούμενου ‘Μεγάλου Περιστυλίου
των Αρχαίων’ αυτής της μεγάλης ασάφειας της τεκτονικής ιστορίας.
Στην πραγματικότητα αυτό το υποτιθέμενο χωριστό διευθυντήριο των
Αρχαίων δεν ήταν άλλο παρά μια επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της
Μεγάλης Στοάς των Αρχαίων που είχαν το βαθμό της Βασιλικής Αψίδας.
Πρακτικά αυτού του σώματος δεν βρέθηκαν ποτέ και όπως είναι φυσικό
και λογικό Μεγάλο Περιστύλιο των Αρχαίων ουδέποτε υπήρξε.

Ο δρόμος προς την Ένωση

Καθώς η μέρα της ενώσεως των δύο Μεγάλων Στοών ερχόταν κοντύτερα, η Βασιλική Αψίδα, από την ίδρυση της Τάξης το 1766, προόδευε με αξιοσημείωτη επιτυχία. Όπως φαίνεται από τα πρακτικά, το
‘Υπέρτατο, Μεγάλο και Βασιλικό Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας’ εκτός από υπέρτατη αρχή της Τάξης έκανε επίσης ανυψώσεις στη Βασιλική Αψίδα8. Ίδρυε νέα Περιστύλια συνεχώς,
φτάνοντας να εκδώσει εκατόν είκοσι νέους ιδρυτικούς Χάρτες μόνο για
το 1813. Η πιο σημαντική ανύψωση του Μεγάλου Περιστυλίου έλαβε
χώρα την 10η Μαΐου 1810, όταν ο Δούκας του Σάσεξ στην πιο γρήγορη
εξέλιξη τέκτονα που έχει ποτέ καταγραφεί, προτάθηκε, ‘εισήχθη’, εξελέγη, και εγκαταστάθηκε ως Πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας μέσα σε διάστημα λίγων
ωρών9.
Στις 12 Μαΐου1813 ο Δούκας του Σάσεξ εγκαταστάθηκε ως Μεγάλος Διδάσκαλος της πρεσβυγενούς
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας (των Μοντέρνων) ενώ ο
μεγαλύτερος αδελφός του, ο Εδουάρδος Αύγουστος,
Δούκας του Κεντ, ο οποίος θα γινόταν σύντομα Μεγάλος Διδάσκαλος των Αρχαίων, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Μεγάλου Διδασκάλου. Όντως στις
8 Νοεμβρίου 1813 ο Δούκας του Άθολ παραιτήθηκε
από το αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου των Αρχαίων υπέρ του Δούκα του Κεντ. Έτσι στις 25 Νοεμβρί- HRH Augustus Frederick (1773–1843),
Duke of Sussex
ου του ίδιου έτους (οι δύο Μεγάλοι Διδάσκαλοι και
αδελφοί) υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ενώσεως και
πρακτικά όλες οι διαιρέσεις και αντιπαραθέσεις των μέχρι τότε δύο Μεγάλων Στοών έληξαν.
Η κατάσταση της Βασιλικής Αψίδας μέσα σε αυτές τις καταιγιστικές
εξελίξεις εκφράστηκε άριστα με τα ακόλουθα λόγια του Εταίρου Μπέρφορντ [Burford]10:

Ο πρώτιστος στόχος της Συνθήκης της Ενώσεως ήταν να διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι οι διαφορές μεταξύ των
δύο Μεγάλων Στοών σε ζητήματα αρχής είχαν απαλειφθεί
ώστε να μπορέσουν να ενωθούν, κάτι που δεν είχε καμία
σχέση με τη Βασιλική Αψίδα. Στην πραγματικότητα αυτό που
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έκανε η Συνθήκη, όσον αφορά τη Βασιλική Αψίδα, με τρόπο
κάπως αδέξιο και σχεδόν ακατανόητο, ήταν να μπορέσει η
μία Μεγάλη Στοά της οποίας οι συμβολικές Στοές εργαζόταν
σε τέσσερις βαθμούς να ενωθεί σε πρωτογενές επίπεδο με
την άλλη Μεγάλη Στοά της οποίας οι συμβολικές Στοές εργαζόταν μόνο σε τρεις βαθμούς. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε
το δρόμο προς την καθιέρωση της τελετής της Ανύψωσης
των Διδασκάλων Τεκτόνων.

Τα άρθρα της Ενώσεως και η Βασιλική Αψίδα

Τα άρθρα της ενώσεως δεν είχαν την έννοια της δήλωσης ότι η Βασιλική Αψίδα αναγνωριζόταν επίσημα, ούτε καθόρισαν τα της Τάξης.
Ανέφεραν μόνον ότι η Βασιλική Αψίδα είναι «η συμπλήρωση του αμιγούς Αρχαίου Ελευθεροτεκτονισμού» και τίποτα περισσότερο11. Παρόλα αυτά το άρθρο II ουσιαστικά άλλαξε την ιστορική και λειτουργική
θέση της Βασιλικής Αψίδας στην Αγγλία για πάντα. Κι αυτό γιατί είχε την
έννοια της άμεσης παύσης των δραστηριοτήτων του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου και των υπ’ αυτό Περιστυλίων, όπως επίσης την παύση
των δραστηριοτήτων των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας, υπό την Μεγάλη Στοά των Αρχαίων. Και το κυριότερο, τα Άρθρα της Ενώσεως δεν
προέβλεπαν τη δημιουργία ενός εναλλακτικού σώματος που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας. Άφηναν λοιπόν ένα κενό όσον αφορούσε την Τάξη, το οποίο κενό εκμεταλλεύθηκαν
τα μεμονωμένα Περιστύλια συνεχίζοντας να εργάζονται ανεξάρτητα και
ανεξέλεγκτα μέχρι την 18η Μαρτίου 1817 (όταν ιδρύθηκε το Ηνωμένο
Μεγάλο Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας
που λίγα χρόνια αργότερα σιωπηρά μετονομάστηκε σε Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο).
Η Βασιλική Αψίδα, όπως είδαμε, έλαμψε με την απουσία της στα διαδραματισθέντα γεγονότα προ της ενώσεως, που οδήγησαν εν τέλει στην
27η Δεκεμβρίου 1813. Ο μικρός ρόλος όμως που έπαιξε, μόνο και μόνο
με την αναφορά της στα άρθρα της Συνθήκης της Ενώσεως, είχε τεράστιες επιπτώσεις που γίνονται αισθητές ακόμα σήμερα. n

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Belton, John, ‘The English Masonic Union of 1813: A Tale Antient and Modern’ (Bury St.
Edmunds: Arima Publishing, 2012).
Beresiner, Yasha, ‘Royal Arch: the 4th Degree of the Antients’, Batham Royal Arch
Lecture, (London: Supreme Grand Chapter of England, ιδιωτική έκδοση, 2000).
Burford, Douglas William, ‘The Anomalies of the Royal Arch-Craft Connection’,
BathamRoyal Arch Lecture, (London: ιδιωτική έκδοση, 1993).
Bywater, Witham Matthew, ‘Notes on Lau: Dermott G.S. and his Work’ (London: ιδιωτική
έκδοση, 1884).
Dashwood, John R., ‘Notes on the First Minute Book of the Excellent Grand and Royal
Chapter’, AQC, 62 (1949), σσ. 165-185.
-‘The Second and Third Minute Books of the Grand Chapter’, AQC, 72 (1959), pp. 63-74.
[Hewitt, A. R.,] ‘Bi-centenary, 1766 - 1966, Supreme Grand Chapter of Royal Arch Masons
of England: Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 1η Ιουλίου, 1966’ (London: ιδιωτική έκδοση,
1966).
Hughan, W. J., ‘Memorials of the Masonic Union of A D 1813 […]’ (Leicester: Printed by
Johnson, Wykes & Paine, 1913).
Jones, B. E., ‘Freemason’s Book of the Royal Arch’ (London: George G Harrap & Co,
1957).
Sandbach, Richard, ‘Understanding The Royal Arch’ (Shepperton, Surrey:Lewis Masonic,
1992).
Smyth, Frederick, ‘A Reference Book for Freemasons’ (London: QCCC Ltd, 1998).
[United Grand Lodge of England] ‘Masonic Year Book - Historical Supplement’ (London:
Freemasons’ Hall, 1964).
Wells, Roy A., ‘Royal Arch Matters’ (Shepperton, Surrey: Lewis Masonic, 1984).
Åkerrén12, Y., ‘London in December 1813: The Place and Time of a Momentous
Encounter of English with Swedish Rites’, AQC, 115 (2002), σσ. 184-204.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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3

AQC = Ars Quatuor Coronatorum, Transactions of the Quatuor Coronati Lodge 2076
(EC)
LLMF = London Library and Museum of Freemasonry.
MS = Manuscript document (χειρόγραφο)
Dassigny, Fifield A Serious and Impartial Enquiry into the cause of the present decay
of Free-Masonry in the Kingdom of Ireland Dublin: Edward Bate, 1744. Το κείμενο της
σ. 11 αναφέρει:
[ . . . ] ένας κάποιος προπαγανδιστής ενός ψεύτικου συστήματος εδώ και
λίγα χρόνια σε αυτήν την πόλη [Δουβλίνο], ο οποίος είχε επιβληθεί σε
μερικούς καθ’ όλα άξιους ανθρώπους ως Διδάσκαλος της Βασιλικής
Αψίδος, βαθμό όπως βεβαίωνε τον οποίο είχε φέρει μαζί του από την
πόλη της Υόρκης [ . . . ] έως ότου η ψευδής τέχνη του αποκαλύφθηκε
από έναν αδελφό έντιμο και σοφό, που είχε λάβει αυτόν τον υπέροχο
βαθμό του Τεκτονισμού στο Λονδίνο προ ολίγου χρόνου και ο οποίος
αποκάλυψε με απλό τρόπο ότι το δόγμα του ήταν ψευδές . . .
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δύναμη των μελών της Βασιλικής Αψίδας των Αρχαίων ήταν
πολύ ισχνή. Το Μητρώο μελών κατά το έτος 1783 περιέχει στη σ. 5, μόνο τριανταεφτά
ονόματα εταίρων από το 1746 έως το 1783.
Sadler, Henry MASONIC FACTS AND FICTIONS Comprising a New Theory of the Origin
of the “Ancient” Grand Lodge London. Diprose & Bateman. 1887.
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Οι πρώτες δύο παράγραφοι των Πρακτικών της Μεγάλης Στοάς της 3ηςΔεκεμβρίου
1794 αναφέρουν ότι:
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ αποτελείται από Τέσσερις βαθμούς. – Τους πρώτους
τρεις οι οποίοι είναι αυτός του ΜΑΘΗΤΗ [The APPRENTICE], του Εταίρου [The
FELLOW CRAFT], και ο Υπέροχος βαθμός του ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ [MASTER]. Όταν
ένας αδελφός έχει εμπειρία και των τριών αυτών βαθμών και έχει υπηρετήσει
τα αξιώματα της Στοάς, ειδικά του Σεβασμίου, και εκπλήρωσε τα καθήκοντά του,
με την έγκριση των αδελφών της Στοάς του είναι επιλέξιμος, αν ευρεθεί άξιος, να
εισαχθεί στον τέταρτο βαθμό, της ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΟΣ [the HOLY ROYAL
ARCH].
και
Εξυπακούεται επομένως ότι κάθε κανονική λειτουργούσα Στοά με Χάρτη λειτουργίας έχει την ισχύ να σχηματίζει στοές και να πραγματοποιεί συνεδρίες σε
κάθε έναν από τους ανωτέρω βαθμούς, ο τελευταίος των οποίων λόγω της υπεροχής του, αποκαλείται από τους Τέκτονες, ως Περιστύλιο. [London, Library and
Museum of Freemasonry (LLMF), Antients’ Grand Lodge Proceedings, BE 140
GRA (ANT)]
5 Οι κ.κ. Phealon και Mackey είχαν μυηθεί στη Βασιλική Αψίδα (ως ‘Royal-Archmen’)
άνευ αδείας ‘πληρώνοντας απλώς ένα αρνίσιο μπούτι για το δείπνο’. Αυτή η παράνομη
μύηση στη Βασιλική Αψίδα αποκαλύφθηκε προσωπικά από τον Ντέρμοτ αργότερα όταν
‘υπέβαλε τον Mackey σε κεράμωση στην οικία του κ. Τζέιμς Ντάφυ [James Duffy] καπνοπώλη στο Ηστ Σμιθφιλντ’. Ο Ντάφυ, σημειωτέον, δεν ήταν τέκτονας.
6 LLMF, MS, Minutes of the Convocation of the Antients’ Grand Lodge, 4 December
1771, ακαταλογογράφητο ακόμη κατά τη σύνταξη του παρόντος.
7 LLMF, MS, Minutes of the Convocation of the Antients’ Grand Lodge, 27 December
1771, ακαταλογογράφητο ακόμη κατά τη σύνταξη του παρόντος.
8 Τελευταία ανύψωση στο Μεγάλο Περιστύλιο πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 1832.
9 LLMF, MS, Excellent Grand and Royal Chapter meeting βιβλίοπρακτικών GBR 1991
SGS 1/1/1/3 10 May 1810.
10 Αναφορά του Douglas Burford σε ιδιωτική επιστολή του.
11 Supreme Grand Chapter, Έκτακτη Σύνοδος, 30 November 1813.
12 Το γράμμα ‘Å’ στο σουηδικό αλφάβητο είναι το τελευταίο γράμμα, γι’ αυτό βρίσκεται σε
αυτή τη θέση.

Ο Ιωάννης
Καποδίστριας
τέκτων κανονικός
*

Παναγιώτης Κρητικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Π

ολλοί σύγχρονοι, τέκτονες και μη, ιστορικοί πιστεύουν ότι
στενή υφίσταται σχέσις μεταξύ Φ.Ε. και του Τεκτονισμού1,
άλλ’ αι περί αυτής γνώσεις μας δεν είναι πλήρεις διότι δεν
ηρευνήθη ως έδει, από πλευράς τεκτονικής, το όλον θέμα. Ο Τεκτονισμός είχεν ήδη επεκταθή εις τον Ελληνικόν και γενικώς τον Βαλκανικόν χώρον και εις την περιοχήν της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι της
Συρίας, της Κύπρου και τής Αιγύπτου2.
Η έρευνα της σχέσεως του Τεκτονισμού μετά της Φ.Ε. θα συνετέλει
εις την εκκαθάρισιν της ιστορίας της Εταιρείας ταύτης και του Αγώνος
του 1821, θα εξετιμάτο δε επακριβώς εν προκειμένω και η τεκτονική
εισφορά. Η έρευνα αύτη θα ήτο ευχερής εάν υφίσταντο τα αρχεία των ελ
* Η παρούσα μελέτη εδημοσιεύθη εις το περιοδικόν «Ερανιστής» (1965), σ. 125-144. Ενταύθα δημοσιεύεται συμπεπληρωμένη και διά νέων στοιχείων.
1. Παν. Γ. Κρητικού, Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός, Συμβολή των εις τον Απελευθερωτικόν Αγώνα
του Έθνους, Παρνασσός, 7 (1965), σ. 101 κ.ε. και Τεκτ. Δελτίον, 6, σ. 36-58 καΙ 127 κ.ε. (Αθήναι,
1965). Εις το τελευταίον προσετέθησαν σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία.
2. Ο Dudley Wright, Ο Τεκτονισμός εν Τουρκία, Πυθαγόρας, 9 (1931), σ. 43-48, Διονυσίου Καλογεροπούλου, Συμβολή εις την Ιστορίαν της ανά τας Ελληνικάς χώρας ελευθέρας Τεκτονικής, Πυθαγόρας-Γνώμων (1932), σ. 110 και 184. Μ. Πολλάτου, Διακόσια χρόνια Ελληνικού Τεκτονισμού
(1740-1940), (Αθήναι, 1952). Στεφάνου Μακρυμιχάλου, Ψήγματα από την δράσιν του Ελλην. Ελευθεροτεκτονισμού εν Τουρκία κατά τον 19ον αιώνα, Τεκτ. Δελτίον, 1 (1954), σ. 556-557, και 594 κ.ε. του
ιδίου, Ο πρώτος Έλλην απολογητής του Ελευθεροτεκτονισμού: Ο πρωτόπαπας Ζακύνθου Αντώνιος
Κατήφορος, Τεκτ. Δελτίον, 2 (1955), σ. 49 -53. Στ. Σκοπετέα, Μουρατόροι και Κονιάται, Τεκτ. Δελτίον, 1 (1954), σ. 559 κ.ε. Ν. Ε. Μηλιώρη, Στοιχεία από την ιστορίαν του Τεκτονισμού εις Σμύρνην,
Τεκτ. Δελτίον, 1 (1953), σ. 472-473 και σ. 486-493. Κ. Θ. Δημαρά, Φροντίσματα, Πρώτο μέρος. Από
την Αναγέννηση στον Διαφωτισμό (Αθήνα, 1962), σ. 42. Άλκη Αγγέλου, Οι απαρχές του Ελευθέρου
Τεκτονισμού στο Νεοελληνισμό, Μικρασιατικά Χρονικά, 9 (1961), σ. 321. Παν. Γ. Κρητικού, Περί την
ίδρυσιν της Ελλ. Μεγ. Αν., Τεκτ. Δελτίον, 4 (1963), σ. 20-26. Του ιδίου, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί
προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, Τεκτ. Δελτίον, 4 (1963), σ. 58-68, 113-125 και 5 (1964),
154-176 και 227-254. Λουκίας Διούλια, Σπυρίδων Βλαντίς (1782-1857), Ο Ερανιστής, 2/11 (1964),
σ. 214-221.
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ληνικών τουλάχιστον τεκτονικών στοών, ότε θα ήτο δυνατή, τόσον από
της πλευράς της τεκτονικής ιδιότητος των φιλικών και των αγωνιστών,
όσον και από της καθαυτό ομαδικής εν προκειμένω δράσεως των στοών τούτων. Δυστυχώς, αφ’ ενός αι συνεχώς πλήττουσαι την περιοχήν
μας πολεμικαί επιχειρήσεις, έκτοτε και μέχρι σήμερον, προκαλέσασαι
την καταστροφήν των τεκτονικών αρχείων και αφ’ ετέρου το απόρρητον τούτων, όπερ δεν επέτρεψεν ίσως εις παλαιοτέρους ερευνητάς την
προς την ανωτέρω κατεύθυνσιν διερεύνησίν των, συνετέλεσαν ώστε το
έργον της αμέσου εκ των αρχείων των στοών μελέτης του θέματος, εν
τω συνόλω του, να καθίσταται δυσχερέστερον.
Ακτίνες φωτός διαχέονται από καιρού εις καιρόν εκ τινων στοιχείων
προερχομένων εκ των παλαιοτέρων τεκτονικών στοών, του «Φοίνικος» της Κερκύρας3 και του «Αστέρος της Ανατολής» της Ζακύνθου4,
ως και εκ μεμονωμένων τεκτονικών διπλωμάτων ή στοιχείων, προερχομένων εξ επισήμων ή ιδιωτικών αρχείων5.
Ήδη ηρχίσαμεν ερευνώντες και προς την κατεύθυνσιν των Μεγάλων
Ανατολών ή Στοών, εις ας υπήγοντο αι κατά την περίοδον του Αγώνος
ελληνικαί τεκτονικαί στοαί, σημαντικαί δε ελπίδες ήρξαντο προκύπτουσαι όσον αφορά εις την ανεύρεσιν πολυτίμων στοιχείων, περί το υπό
έρευναν θέμα. Αι δημοσιεύσεις άλλωστε των Ρωσσικών, Ρουμανικών,
Αυστριακών (παλαιότερον) και Γερμανικών αρχείων και καταλόγων μελών των διαφόρων τεκτονικών στοών, καταλλήλως προς τον σκοπόν
τούτον αξιοποιούμεναι6, πολύτιμα θα ηδύναντο να μας παράσχουν στοιχεία προς τούτο.
Μεταξύ των δρασάντων κατά την περίοδον ταύτην προσώπων, ων η
τεκτονική ιδιότης ημφεσβητείτο μέχρι σήμερον είναι και ο Κόμης Ιωάν
νης Καποδίστριας. Ας μας επιτραπή να προβώμεν εις αδράν βιογραφικήν τούτου σκιαγράφησιν7, διότι τινά εκ των αφορώντων εις την δράσιν
του θέλουν απασχολήσει ημάς, ερευνώμενα από πλευράς τεκτονικής.
3. Παν. Γ. Κρητικού, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821,
Τεκτ. Δελτίον, 5 (1964), σ. 227-254.
4. Παν. Γ. Κρητικού, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821,
Τεκτ. Δελτίον, 5 (1964), σ. 154-176.
5. Παν. Γ. Κρητικού, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821,
Τεκτ. Δελτίον, 4 (1963), σ. 53-68 και 113-125. Jean Nicolopoulos, Quelques renseignements sur l’
activite maconique des freres Ypsilanti, Ο Ερανιστής, 2/8 (1964), σ. 33-30 και ελληνιστί. Ι. Νικολοπούλου, Οι αδελφοί Αλέξανδρος και Νικόλαος Υψηλάντης και ο Τεκτονισμός, Τεκτ. Δελτίον 5 (1964),
σ. 35-41. Βασ. Παναγιωτοπούλου, Οι Τέκτονες και η Φιλική Εταιρεία, Εμμ. Ξάνθος και Παν. Καραγιάννης, Ο Ερανιστής, 2/9-10 (1964), σ. 139-157 και ανατύπωσις Τεκτ. Δελτίον, 5 (1964), α. 101-120.
6. J. Nicolopoulos, ε.α.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας σε λιθογραφεία του 1827.
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Το 1820 σημειούνται σημαντικοί ταραχαί εις τας Ηγεμονίας, τας Ιονίους νήσους, την Νεάπολιν και την Ευρώπην γενικώς. Εις Tronnau και
Laybach συνέρχονται ήδη τά συνέδρια των πέντε Δυνάμεων (Αυστρίας,
Ρωσσίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Πρωσσίας) διά να εξετάσουν την εν Ευρώπη κατάστασιν, μετά την έκρηξιν επαναστάσεων εις Νεάπολιν και
Πεδεμόντιον.
Κατά το έτος τούτο (Ιανουάριος 1820) φθάνει εις Πετρούπολιν ο Εμμ.
Ξάνθος13, ο εκ των ιδρυτών της Φ.Ε., με την εμπιστευτικήν αποστολήν,
να προσφέρη εις τον Καποδίστριαν την Αρχηγίαν της Εταιρείας. Παρά
την φιλικότητα της εκ μέρους του υποδοχής του Ξάνθου, δεν την απεδέχθη, εξηγήσας τους λόγους της αρνήσεως του. Ο Ξάνθος ως γνωστόν απετάθη εν συνεχεία εις τον Αλέξανδρον Υψηλάντην, όστις, μετά
προσυνεννόησιν μετά του Καποδιστρίου, την απεδέχθη, ανακηρυχθείς
Αρχηγός ταύτης υπό το προσωνύμιον «Καλός».
Καθ’ ην εποχήν οι Αρχηγοί των πέντε Δυνάμεων συνεδρίαζαν εις
Laybach, εγνώσθη η υπό του Υψηλάντου κήρυξις της Ελληνικής Επανα
στάσεως εις Μολδοβλαχίαν.
Αι θλίψεις εκ των συνεδρίων αφ’ ενός και των Επαναστάσεων, του
Αλεξάνδρου Υψηλάντου αρχικώς και της μετέπειτα κηρυχθείσης εις
Ελλάδα αφ’ ετέρου, ως και αι άγριαι, συνεπεία τούτων, σφαγαί της
Κωνσταντινουπόλεως, του εδημιούργησαν μεγάλας πικρίας.
Ο Αυτοκράτωρ της Ρωσσίας απεκήρυξε τότε τον Υψηλάντην, χάρις
όμως εις την διπλωματικήν δράσιν του Καποδίστρια δεν ελήφθη απόφασις περί στρατιωτικής επεμβάσεως εναντίον των αγωνιζομένων
Ελλήνων. Εις Laybach επέτυχεν ούτω να σώση την επαναστατημένην
7. Α. Παπαδοπούλου - Βρεττού, Memoires biographiques-historiques sur le President de la Grece le
comte J. Capodistrias, Paris 1837. Padovani, Panegirico funebre, Corfu, 1832. D. Arliolli, La vita di
Giovanni conte Capodistria, Corfu, 1859. S. Th. Lascais, Capodistrias avant la revolution gracque,
Lausanne, 1918. Eugene Rizo Rangabe, Livre d’or de la Noblesse Ionienne, Corfu (Αθήναι, 1925).
Δ. Γατοπούλου, Ιωάννης Καποδίστριας (Αθήναι, 1932). Κ. Καιροφύλα, Τα νεανικά χρόνια του Καποδίστρια, Έρευνα (Ιαν. 1986). Σ. Μ. Θεοτόκη, Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω, Κερκυραϊκά
Χρονικά, 5 (1906), σ. 35. Μ. Θεοτόκη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία (Κέρκυρα, 1889). Ν.
Εξαρχοπούλου, Λόγος περί της εκπαιδευτικής και θρησκευτικής δράσεως του Καποδιστρίου (Αθήναι,
1917). Σ. Βλαντή, Δράσις του Ιωάννου Καποδιστρίου εν Λευκάδι (Αθήναι, 1911). Τ. Κανδηλώρου, Η
Φιλική Εταιρεία («Αθήναι, 1926). Γ. Ε. Μαυρογιάννη - Φρ. Αλβάνα, Ι. Καποδιστρίου, βιογραφικόν
ιχνογράφημα, Αττικόν Ημερολόγιον, 1887. Α. Μ. Ιδρωμένου, Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της
Ελλάδος, Αθήναι, 1900. Σ. Λάσκαρι, Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως Ρώσσος διπλωμάτης και υπουργός
των Εξωτερικών, Ημερολ. Μεγ. Ελλάδος, 1982, σ. ανατ. 5. Μ. Θ. Λάσκαρι, Αυτοβιογραφία Ιωάννου
Καποδίστρια («Αθήναι, 1940). Σπ. Λάμπρου, Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου
και του Ιωαν. Δομπολή (Αθήναι 1912). Ελένης Κούκου, Ο Καποδίστριας και η παιδεία, (Αθήναι, 1964).
Α. Δεσποτοπούλου, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος (Αθήναι, 1954).
13. Εμμ Ξάνθου, Απομνημονεύματα, Εκδ. Β’, Αθήναι 1939, σ. 39.
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πατρίδα του, συμβάλλων ούτως εμμέσως εις τον διεξαγόμενον υπέρ
των όλων αγώνα της.
Ο ίδιος γράφει εν προκειμένω: «Τα πράγματα των Ελλήνων υπερβαίνουσι πάντων τας ελπίδας και προοδεύουν παρά τους υπολογισμούς
των ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός τυφλώνει, διότι θέλει να επιτέλεση
την σωτηρίαν της Ελλάδος διά της τυφλώσεως αυτών ... Ο Κύριος όστις
φροντίζει περί του λαού του ... θα τη αποστείλη βοηθείας εκ των πλέον
απομεμακρυσμένων χωρών, αφ’ ων οι Έλληνες ουδόλως ήλπιζον ...»14.
Μετά την έκρηξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως η παραμονή του εις
το Υπουργείον των Εξωτερικών της Ρωσσίας καθίσταται προβληματική, λόγω των διαβολών του Metternich προς τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρον. Παρ’ όλον ότι ο τελευταίος ούτος εθλίβετο βλέπων τας κατά
των Ελλήνων θηριωδίας των Τούρκων και ιδίως τας σφαγάς της Κωνσταντινουπόλεως και τον απαγχονισμόν του Πατριάρχου Γρηγορίου του
Ε’ και των άλλων κληρικών, δεν ηθέλησε να αναλάβη την προστασίαν
των αγωνιζομένων Ελλήνων, επιθυμών να παραμείνη πιστός εις την
Ιεράν Συμμαχίαν. Επιστρέψας εις Ρωσσίαν τον Αύγουστον του 1821
εζήτησεν από τον Καποδίστριαν να μείνη παρ’ αυτώ. Ο τελευταίος διά
της πολιτικής του είχεν ήδη κατορθώσει να επιτύχη την κατάπαυσιν των
διωγμών των εν Τουρκία Ελλήνων διά των διαβημάτων άτινα εγένοντο
εις Κωνσταντινούπολιν υπό του πρεσβευτού Strogonoff, όστις την 6ην
Ιουλίου 1821 επιδίδει και τελεσίγραφον προς τήν Πύλην, αναχωρήσας
εν συνεχεία περί τα τέλη Ιουλίου.
Η συνεργασία του μετά του Τσάρου καθίσταται ήδη ημέρα τη ημέρα πλέον δύσκολος, εκαλείτο να ενεργή συμφώνως προς τας απόψεις
του Αυτοκράτορος και αντιθέτως προς όσα η ψυχή του ως Έλληνος τον
προέτρεπε. Τέλος, όταν ο Αλέξανδρος, παρά τας παρακλήσεις του, απεφάσισε να μεταβή εις το Συνέδριον της Βιέννης και να συνεργασθή μετά
της Αγγλίας και της Αυστρίας, εγκαταλείπων την αγωνιζομένην Ελλάδα, μη θέλων να προδώση την προς αυτόν πίστιν του και βλέπων ότι
δεν ηδύνατο να βοηθήση, ως εκ της θέσεώς του, τους αγωνιζόμενους
Έλληνας, υπέβαλε την παραίτησίν του.
Ο Αυτοκράτωρ δεν την εδέχθη, αλλ’ ενέκρινε την προσωρινήν
απομάκρυνσίν του εκ της θέσεως ταύτης.
14. Επιστολή εκ Γενεύης την 24/8 Μαρτίου 1826 προς την κόμισσαν Edling, Νέα Ημέρα Τεργέστης, 22
Σεπτεμβρίου / 5 Οκτωβρίου 1901.
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Ο Ιωάννης Καποδίτριας και ο Τεκτονισμός

Συμφώνως προς την τεκτονικήν παράδοσιν και
την ελληνικήν τεκτονικήν βιβλιογραφίαν, ο Καποδίστριας θεωρείται τέκτων κανονικός, φέρεται δε
ενταλείς υπό των εν Κερκύρα τεκτονικών αρχών
ίνα ενεργήση διαφόρους εθνικάς αποστολάς.
Ούτως, εκ της ελληνικής τεκτονικής βιβλιογραφίας διαπιστούται ότι, πρωτοβουλία της εν Κέρκυρα Μεγάλης Στοάς και εν συνεργασία, μετά του τέκτονος Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Φιραρή,
φίλου του, ιδρύθη το 1812 εν Μόσχα η Στοά «Φοίνιξ», γνωστή ως μυστική Εταιρεία, η Λέσχη «Φοίνιξ» υπό τον Καποδίστριαν, η εις Παρισίους Στοά
«Αθηνά» και η «Φιλαθηναϊκή Ακαδημία».
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος - Φιραρής

Τέκτονες ιστορικοί16 τον αναφέρουν επίσης ως
αποσταλέντα υπό της Μεγάλης Στοάς της Κερκύρας
εις Παρισίους, ίνα ιδρύση εκεί το «Ελληνόγλωσσον
Ξενοδοχείον».
Όλων όμως των ανωτέρω, εκ παραδόσεως η εκ
της ελληνικής τεκτονικής βιβλιογραφίας, πληροφοριών, ουδεμία συστηματική υφίσταται μέχρι σήμερον κανονική τεκμηρίωσις, διαμφισβητουμένης,
ως εκ τούτου, υπό πολλών, ακόμη και της τεκτονικής τούτου ιδιότητος.

Ανδρέας Μουστοξύδης

Εις προηγουμένην μας μελέτην17 εσημειώσαμεν
τας ακολούθους έως τότε υφισταμένας ενδείξεις,
αίτινες ηδύναντο να θεωρηθούν ως άγουσαι εις το
συμπέρασμα ότι ούτος ήτο τέκτων κανονικός.
Συγκαταλέγεται μεταξύ των επισκεπτών της
Κερκυραίας λογίας Ισαβέλλας Αλμπρίτζι - Θεοτόκη, τα σαλόνια της οποίας εν Βενετία, ηργάζοντο
υπέρ της Ελλάδος, αντιστοίχως προς τα σαλόνια
της Λουμάκη - Chenier εν Γαλλία. Εκ των εν λόγω

Chateaubriand

16. Ένθ’ ανωτ., σ. 16.
17. Παν. Γ. Κρητικού, Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός. Συμβολή των εις
τον απελευθερωτικόν αγώνα του Έθνους, Παρνασσός, 7/1 (1965), σ.
111-9 και Τεκτ. Δελτίον, 6 (1965), σ. 36-58. και 127-147.

επισκεπτών οι Guilford, Βύρων, Μουστοξύδης, Chateaubriand και Προσαλέντης είναι γνωστοί ως τέκτονες κανονικοί.
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα μαρτυρία είναι η εκ των Πρακτικών της
«Στοάς του Αγίου Ιωάννου Φοίνιξ» της Κερκύρας, υπ’ αριθ. 5843, ιδρυθείσης επισήμως την 23ην Ιουλίου 1843», κατά την συνεδρίαν αυτής της
24.04.1844 (5844), ην διηύθυνεν ο Α.
Δάνδολος, όπου αναγράφονται τα ακόλουθα, ως αντεγράφησαν εν μέρει υπό
του Μ. Πολλάτου18: «Διεξαγομένης συζητήσεως εν σχέσει με τον εορτασμόν του
Αγίου Ιωάννου (χειμερινόν ηλιοστάσιον),
ο αδ. Ζαμπέλης, λαμβάνων τον λόγον
λέγει: Επειδή εις όλας τας εισδοχάς ομιλούμεν προς τους Νεοφύτους περί του
ατέρμονος αριθμού μεγάλων ανδρών,
ενδόξων προσωπικοτήτων του Έθνους,
αι οποίαι ετίμησαν και το όνομα του Τεκτονισμού και επειδή αφ’ ετέρου τα ονόματα όλων τούτων των μεγάλων ανδρών,
αποτελούν διάκοσμον (λέξις δυσανάγνωστος εν τω πρακτικώ), πρέπει να μνημονεύωνται παντού και πάντοτε, προτείνω
Ναπολέων Ζαμπέλης
όπως εκλεγούν μεταξύ τούτων 24 (ονόματα), τα οποία κατά την προσεχή εορτήν
του Αγίου Ιωάννου, να γραφούν μεγάλοις γράμμασιν επί των τοίχων της
αιθούσης των απολεσθέντων βημάτων, μεταξύ δε τούτων να συμπεριληφθούν τα ονόματα του Ρήγα Φερραίου και Καποδιστρίου.
Η Στοά εδέχθη διά βοής την πρότασιν».
Ο Ρήτωρ της Στοάς Θεμ. Μπαμίχας και εν συνεχεία ο Δ. Καλογερό
πουλος19 αναφέρουν επίσης ότι η Στοά, άμα τη συστάσει της, εψήφισε
την αναγραφήν εν τη Χρυσή Βίβλω της, των ονομάτων των Ελλήνων
Τεκτόνων, Ρήγα Φερραίου, Ιωάννου Καποδιστρίου, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Νικολάου Σκουφά, Εμμανουήλ Ξάνθου, Αθανασίου Τσακάλωφ κα.
Εκ του δημοσιευθέντος εντύπου πίνακος του 1815 των Ηνωμένων
18. Μ. Πολλάτου, Ένθ’ ανωτ., σ. 313.
19. Θεμ. Μπαμίχα, Η Ελευθέρα Τεκτονική εν Επτανήσω, Πυθαγόρας, 4 (1926), σ. 1367. Δ. Καλογεροπούλου, ένθ’ ανωτ., σ. 108.

164 ιστορία του τεκτονισμού

ιστορία του τεκτονισμού 165

Στοών «Beneficenza e Filogenia riunite» της Κερκύρας20, αναφέρεται
ως εταίρος ο νεώτερος αδελφός του Καποδιστρίου Γεώργιος, ενώ ο
ίδιος ελλείπει παντελώς εκ των καταλόγων των απόντων αδελφών
μελών της Στοάς ταύτης. Μη λησμονώμεν όμως ότι κατά την περίοδον
ταύτην ο Καποδίστριας δεν ευρίσκετο πλέον εις Κέρκυραν, κατέχων
υπεύθυνον και εμπιστεστευτικήν θέσιν
εν Ρωσσία.

Δάνδολος

Πάντως, παρά τας ως άνω υπάρχουσας ενδείξεις περί της τεκτονικής του
ιδιότητος, άμεσος τεκμηρίωσις εκ Στοάς,
εις τα αρχεία της οποίας να αναφέρεται ότι διετέλεσεν ούτος μέλος της, δεν
υφίστατο. Η μαρτυρία του Πρακτικού της
Στοάς Κερκύρας (αναγόμενη εις το 1848),
καθ’ ην αναφέρεται ούτως ως τέκτων,
δύναται καθ’ ημάς να θεωρηθή ως τεκνονική, λαμβανομένου υπ’
μηρίωσις κα
όψιν ότι τα πλείστα των μελών της εν τη
ιδία αυτού πατρίδι λειτουργούσης Στοάς
τότε ήσαν γνωστοί και φίλοι (Δάνδολος,
Ζαμπέλης κα.) του Καποδιστρίου. Αλλά
και αν θεωρηθή η πληροφορία αύτη ως
παράδοσις, ανάγεται αύτη εις περίοδον,
καθ’ ην ολίγοι τουλάχιστον των εν τη Βίβλω αναφερομένων, ως και άλλοι γνωρίζοντες τα πράγματα, ευρίσκοντο εισέτι
εν ζωή, άρα δεν πρέπει αύτη να απέχη της αληθείας.
Εσκέφθημεν να αναζητήσωμεν την οριστικήν εκκαθάρισιν του θέματος δι’ ερεύνης εις Ελβετίαν, προς διαπίστωσιν τυχόν τεκτονικής εκεί
δράσεώς του, κανονικώς τεκμηριωμένης.
Ως γνωστόν κατά την περίοδον εκείνην ο Ελβετικός Τεκτονισμός ευρίσκετο εις υψηλόν σημείον, Στοαί21 δε, ως η Στ. «St. Jean du Levant»,
υπό την αιγίδα της Μεγάλης Εθνικής Στοάς της Γενεύης, είχον ιδρυθή
το 1887 εις Κωνσταντινούπολιν, υπό την Μεγάλην δε Ανατολήν ταύτης
βραδύτερον και ετέρα εις Σμύρνην.
20. Παν. Γ. Κρητικού, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, (Δημοσίευμα 3ον), Τεκτ. Δελτίον. 5 (1964), σ. 242.

Έγγραφον εκ της εν τω Ιερώ Καθιδρύματι της Ευαγγελιστρίας της Τήνου Πινακοθήκης.

Προς τούτο απετάθην προς την Μεγάλην Στοάν «Alpina» της Ελ
βετίας, ζητών εν προκειμένω πληροφορίας.
Εις έγγραφον απάντησιν αύτης υπ’ αριθμ. GJ)6359 της 26ης Απριλίου 1965 επί του ερωτήματός μου22 αναφέρονται τα εξής: «Μετά πολλάς
αναζητήσεις εις την βιβλιογραφίαν, Γερμανικήν, Αγγλικήν, και Γαλλικήν, η μόνη μνεία περί του Ιωάννου Καποδιστρίου, ην ανεύρον είναι η
ακόλουθος: «Histoire de la Franc-Maconnerie, par Henri Boos, Berne
1894, page 416: «Η Στοά «Modestie» της Ζυρίχης δύναται να ρίψη
βλέμμα υπερηφάνειας, επί της εποχής ταύτης (1820 - 1830)) καθ’ ην
μέγας αριθμός επισήμων επισκεπτών, οι ποιηταί Salis και Matthisson,
ο κόμης Westerhord, o De Ratisbonne, o Juste Gruner, Πρέσβης της
Πρωσσίας παρά τη Ελβετική Ομοσπονδία, ο διάσημος Capo d’ Istria και
άλλοι, ενεψύχωναν δια της παρουσίας των, τας εργασίας της».
Προς κατατόπισιν κυρίως των μη μεμυημένων εις τον Τεκτονισμόν,
επί της αξίας της ανωτέρω πληροφορίας, αναφέρομεν ότι:
1ον. Η επίσκεψις εις Στοάς κατά τας εργασίας αυτών επιτρέπεται μόνον
εις τέκτονας και μόνον εφ’ όσον ανήκουν εις τεκτονικάς Δυνάμεις,
21. E. Lennhoff - O. Posner, Internationales Freimaurerlexicon, Amalthea Verlag, Zurich, Leipzig,
Wien, 1932 εις λέξιν Turkei, σ. 1603.
22. Τον Μέγαν Διδάσκαλον και τον Καγκελάριον της Μεγ. Στ. «Alpina» ευχαριστώ θερμότατα, διά τας
ευγενώς παρασχεθείσας μοι πληροφορίας.
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ανεγνωρισμένας υπό της τοπικής τεκτονικής Αρχής.
2ον. Ότι οι επισκέπται εισέρχονται καθ’ ώρισμένην ώραν της συνεδρίας
και καθ’ ωρισμένους τύπους, όπως ορίζουν τα τυπικά.
3ον. Της εισόδου προηγείται έλεγχος της τεκτονικής αυτών ιδιότητος,
βάσει των επισήμων τεκτονικών των εγγράφων και μετά την συμπληρωματικήν αναγνώρισιν διά των ειδικών τεκτονικών προς τούτο σημείων.
Άρα η ως άνω πληροφορία αποτελεί ήδη αδιάσειστον τεκμήριον
της τεκτονικής ιδιότητος του Καποδιστρίου, εφ’ όσον διαπιστούται ήδη
απολύτως ότι ούτος μετείχε των εργασιών της Στοάς «Modestie» της
Ζυρίχης, ως επισκέπτης.
Εις το International Freimaurerlexicon23 επίσης αναφέρεται ούτος
ως τέκτων.

Υπογραφή του Καποδιστρίου εις την προς Ζαμπέλην
επιστολήν του.

Απόδειξιν συμπληρωματικήν της τεκτονικής του Καποδιστρίου ιδιότη
τος,
αποτελεί και η υπογραφή του έχουσα τα
σημεία, άτινα παρατηρούνται συνήθως
εις υπογραφάς τεκτόνων. Παρατίθενται
ενταύθα, δύο υπογραφαί τούτου, εξ ων
η μία προέρχεται εκ βιβλίου περιέχοντος συγκεντρωμένας τας υπογραφάς
πλειόνων φιλικών και αγωνιστών, αποτεθειμένου εν τη Βιβλιοθήκη της Ύδρας,
η δευτέρα εξ εγγράφου ευρισκομένου εν
τη Πινακοθήκη του Ιερού Ιδρύματος της
Ευαγγελιστρίας εν Τήνω.

Επιγραφή εξωτερική επιστολής προς Ζαμπέλην του
Καποδιστρίου.

Ως σημεία τοιαύτα νοούνται αι δύο
προ της υπογραφής γραμμαί. Αύται, εις
άλλας περιπτώσεις, φέρουν και στιγμάς,
εις αριθμόν ποικίλλοντα, αναλόγως του τεκτονικού βαθμού του υπογράφοντος, άλλοτε προφανώς, διότι αύται απετέλουν σημείον αναγνωρίσεως παρά πάντων, τεκτόνων ή μη, ακόμη και παρά αντιτεκτόνων,
23. E. Lennhoff - O. Posner, ένθ. ανωτ., Nachdruck der Ausgabe 1932, Munchen, Zurich, Wien, σ. 41
και 815.
24. Επί του θέματος της αναγνωρίσεως τεκτόνων, εκ των παρά τας υπογραφάς των σημείων, εδημοσιεύσαμεν ήδη σχετικήν μελέτην εις το Πρώτον Παράρτημα του Τεκτονικού Δελτίου του 1965, σελ.
51-54.

ετίθεντο αι γραμμαί, αλλ’ άνευ στιγμών. Αντιθέτως παρετηρούντο, ουχί
σπανίως και τρεις ή πέντε κύκλοι αντί 3 ή 5 στιγμών κάτωθεν ή πλαγίως της υπογραφής24.
Νεώτερα στοιχεία: Πλήν της εξ Ελβετίας πληροφορίας, αναφερο
μένης εις την εκεί τεκτ. εμφάνισιν του Καποδιστρίου κατά τα έτη 1820
- 1830 εις την εν Αν. Ζυρίχης Σ. Στ. «Modestie», νεώτερα στοιχεία προερχόμενα εξ ιδιωτικού Αρχείου25
έρχονται ήδη να τοποθετήσουν τας γνώσεις μας, ως
προς την εις τον Τεκτονισμόν μύησίν του, πολύ ενωρίτερον.
Ούτως εις το εν σελίδι 221 δημοσιευόμενον δίπλωμα της Ιονίου Γερουσίας, αφορών εις τας αδελφάς Νικολέτταν και Κατερίναν Ραφτοπούλου και έχον
ημερομηνίαν 12 Φεβρουαρίου 1805, υπογράφει ως
γραμματεύς του Κράτους, με Πρόεδρον τότε της Ιονίου Γερουσίας τον
Κόμητα Αντ. Κομούτον, έχων αριστερά της υπογραφής του ευθείαν και
εκατέρωθεν αυτής τας τρεις στιγμάς, ενδεικτικόν τεκτ. ιδιότητος26.
Έτι σαφέστερα είναι τα συμπεράσματα, τα εξαγόμενα εκ της επίσης
παραπλεύρως, εν φωτοανατύπω δημοσιευομένης, υπογραφής του ιδίου, εξ επιστολής απευθυνόμενης προς τον Ζαμπέλην, εις Κωνσταντινούπολιν.
Η επιστολή αύτη, γεγραμμένη ιταλιστί, έχει ημερομηνίαν 21 Agosto
παραπλεύρως δε (προφανώς διά χειρός Ζαμπέλη) αναγράφεται: «Riza
li 9 : 7mbre e rispo li 14 dto» άνευ έτους27.
Η επιστολή αύτη εμφανίζει αυτόν όντα εις Κωνσταντινούπολιν, οπόθεν και γράφει εις τον εν αυτή πόλει ευρισκόμενον παραλήπτην της.
Είναι αύτη πλήρης συγκεκαλυμμένων φράσεων, τινές των οποίων
δύνανται να θεωρηθούν ως αναγόμεναι εις τεκτονικάς εννοίας, άλλαι
δε εις την Εθνικήν υπόθεσιν.
Γεγραμμένη Ιταλιστί, δίφυλλος, με διαστάσεις φύλλων 15 x 25, επί
χάρτου φέροντος ραβδώσεις και καταστάντος υποκιτρίνου ένεκα του
25. Τον Υφηγητήν κ. Φαίδωνα Μπουμπουλίδην, όστις και έθεσεν εις την διάθεσίν μου τα σχετικά έγγραφα, ευχαριστώ θερμότατα.
26. Παν. Γ, Κρητικού, Αναγνώρισις των Ελλήνων τεκτόνων της περιόδου 1780-1850, εκ των παρά τας
υπογραφάς αυτών στιγμών, Τεκτ. Δελτίον 1965, Παράρτημα 1ον, σελ. 40 κ.ε. Η αριστερά στιγμή ουχί
επαρκώς σαφής.
27. Ληφθείσα (Rizevuta) την 9ην Σεπτεμβρίου (7mbre) και απάντησις (Risponso) την 14ην του ιδίου
(detto).
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χρόνου, ανάγεται προφανώς εις περίοδον προ της εις Ρωσσίαν μεταβάσεως του, ως εξάγεται εκ του περιεχομένου της και του τρόπου υπογραφής τούτου.
Εκείνο όμως όπερ, εν προκειμένω, είναι το σημαντικώτερον, είναι
η υπογραφή τούτου, προ της οποίας προτάσσονται αι δύο παράλληλοι
γραμμαί περιλαμβάνουσαι τρεις κατά σειράν στιγμάς, υποδηλούσαι ουχί μόνον την τεκτ. ιδιότητα,
αλλά και τον βαθμόν τούτου κατά την περίοδον
ταύτην26.
Εις την επιγραφήν έξωθεν, βλέπει κανείς τας
δύο ταύτας γραμμάς με δύο στιγμάς, πράγμα που
παρατηρείται και εις άλλας αναλόγους επιστολάς
τεκτόνων, προφανώς ίνα υποβοηθήται η μέσω τεκτόνων ταχύτερα μεταβίβασις ταύτης.
Λόγω της, ως εκ του περιεχομένου, σημασίας
της, η επιστολή αύτη θέλει αποτελέσει αντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης.
Σημειούμεν, ότι οι εν τη επιστολή αναφερόμενοι Ζερβός και Χαλικιόπουλος, ίσως και οι λοιποί,
ως και ο προς ον απευθύνεται Ζαμπέλης, είναι, ως
προελέχθη, γνωστοί ήδη ως τέκτονες.

Νικόλαος Χαλικιόπουλος

Ούτω διαπιστούται, ότι ήδη κατά την προ της εις Ρωσσίαν μεταβάσεως του περίοδον, ο Καποδίστριας υπήρξε τέκτων κανονικός και δη
τρίτου βαθμού.
Και έρχονται να επιβεβαιωθούν τα υπό της τεκτ. βιβλιογραφίας ανα
φερόμενα, ότι απεστάλη ούτος εις Γαλλίαν υπό των εν Κερκύρα τεκτ.
αρχών, ίνα ιδρύση το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον και γενικώς εργασθή υπέρ της Απελευθερώσεως του Έθνους.
Η πληροφορία αύτη, ατεκμηρίωτος, προσέκρουε, κυρίως, ως προς
την ακρίβειάν της, εις το ότι έλειπον στοιχεία περί της τεκτ. ιδιότητος
του Καποδιστρίου κατά την περίοδον εκείνην. Ήδη, μετά την κατά τα
ανωτέρα διαπίστωσιν, ότι ο Καποδίστριας είχεν ενωρίς μυηθή ως τέκτ.,
δύναται και η ανωτέρω παράδοσις της τεκτ. βιβλιογραφίας να θεωρηθή
ακριβής.
Μετά την εκκαθάρισιν της τεκτονικής αυτού ιδιότητος και μετά τα

προστιθέμενα νέα στοιχεία, φωτίζονται πλείσται όσαι πτυχαί του έργου
του.
Οι πλείστοι των φίλων του και των στενωτέρων συνεργατών του,
ημετέρων και ξένων, δυαπιστούται ότι είναι τέκτονες κανονικοί.
1. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο Φιραρής, ο συνεργάτης και φίλος
του, καταρτίζει σχέδια οργανισμού «Ελληνικής
Εταιρείας», εις α, ο Καποδίστριας επιφέρει διορθώσεις.
2. Οι φοιτώντες μετ’ αυτού εις το σαλόνι της εν
Βενετία λογίας Ισαβέλλας Αλμπρίτζι - Θεοτόκη28, ο Guilford, ο ενισχύσας αυτόν εις τας
υπέρ της Ελλάδος προσπάθειας του, ο Βύρων,
ο Chateubriand, ο Μουστοξύδης και ο Προσαλέντης είναι, ως ελέχθη ήδη, γνωστοί ως τέκτονες.
3.

Εις την Ελβετίαν φοιτά εις την Στοάν
«Modestie», εις ην φοιτούν και άλλοι επίσηΙσαβέλλα Αλμπρίτζι - Θεοτόκη
μοι, εν οις και ο τότε εκεί πρέσβυς της Πρωσσίας. Χάρις εις τόν συνδιαλλακτικόν και ειρηνευτικόν τρόπον του, κατ’ εξοχήν ίδιον πραγματικού τέκτονος, ίσως και
λόγω των δημιουργηθέντων δεσμών του με πολιτικούς, τέκτονας
της περιοχής και ξένους, επιτυγχάνει ευχερέστερον την ενοποίησιν
ως Κράτους της Ελβετίας.

4. Εις την δράσιν του εν τη Φιλομούσω Εταιρεία διαπιστοί τις, μεμονωμένως επί του παρόντος, υποστήριξιν ή ενίσχυσιν τεκτόνων υπ’ αυτής, ενώ το όλον έργον της (Παιδεία, Ελευθερία της Πατρίδος) είναι
εξ εκείνων, τα οποία ιδιαιτέρως ανταποκρίνονται προς τα τεκτονικά
ιδεώδη. Ο Κ. Νικολόπουλος, υπότροφός της εις Παρισίους, είναι τέκτων κανονικός29. Ο φίλος του Καποδιστρίου και προστάτης των εν
Ιένη σπουδαζόντων Ελλήνων Γκαίτε, είναι επίσης διακεκριμένος τέ28. Π. Γ. Κρητικού, Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός, Παρνασός, 7 1 (1965), σ. 118. Σημειούται ότι εκ
της οικογενείας Θεοτόκη εμφανίζονται αρχικοί τέκτονες [Εμμανουήλ Θεοτόκης βαρώνος, Τεκτ. Δελτίον. 5 (1964), σ. 241, Ιω. Βαπτιστής-Θεοτόκης, ένθ’ αν., 4 (1963), σ. 86] και Τεκτ. Δελτίον, 6 (1965), σ.
36 - 58 και 127 - 147.Eugene Rizo Rangabe, Livre d’ or de la oblesse Ionienne, Corfu, Αθήναι 1925,
σ. 244. Περί Ισαβέλλας Θεοτόκη, βλέπε επίσης E. Rangabe, ένθ’ αν., σ. 234.
29. Παν. Γ. Κρητικού, Φιλική Εταιρεία και τεκτονισμός Παρνασσός, 7 1 (1965), σ. 120 και Τεκτ. Δελτίον,
6 (1965) σ. 36 - 58 και 127 - 147.
30. Νέστορος Λάσκαρι, Εγκυκλοπαίδεια Ελευθέρας Τεκτονικής, Αθήναι, 1951, σ. 257.
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κτων30, μυηθείς τη αιτήσει του, μετά την επιστροφήν του εξ Ελβετίας
την 23ην Ιουνίου 1780 εις την Στοάν «Αμαλία της Βεϊμάρης». Προς
την Στοάν αυτήν αφιέρωνε ποιήματα και άσματα, τα οποία διεφυλάσοντο εις τά αρχεία της31.
5. Αντιθέτως, φανατικός αντιτέκτων υπήρξεν ο θανάσιμος εχθρός του
Metternich.
6. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στενός του φίλος επίσης, υπήρξε τέκτων
κανονικός32.
7. Τέκτων επίσης είναι ο Εμμανουήλ Ξένος, ο εκ Πάτμου, ως αποδει
κνύεται από εις χείρας μου ευρισκόμενα και προσεχώς δημοσιευθησόμενα στοιχεία, εις την εν Ναυπλίω οικίαν του οποίου και διέμενεν
ο Καποδίστριας, όταν έφθασε το πρώτον εις Ελλάδα.
8. Δεν αναφέρομεν λεπτομέρειας διά τους εν Κερκύρα Ρώμαν, Δάνδολον, Ζαμπέλην, Γονέμην, τον αδελφόν του Γεώργιον Καποδίστριαν
κα. φίλους και συγγενείς του, επίσης τέκτονας διακεκριμένους.
Συμπληρωματική έρευνα ασφαλώς θα διευρύνη τον κύκλον τεκτόνων φίλων και συνεργατών του, με φυσικόν επακολούθημα την διαπίστωσιν ότι η τεκτονική του ιδιότης, συνέβαλε κατά πολύ εις την επιτυχίαν του έργου του.
Ο Τεκτονισμός και η αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας

Είναι το σημαντικώτερον γεγονός, όπερ έρχεται να διαλευκανθή ήδη
πλήρως εκ της αναγνωρίσεως του Καποδιστρίου ως τέκτονος κανονικού.
Διατί προς ανάθεσιν εις αυτόν της αρχηγίας δεν μετέβησαν τόσοι και
τόσοι μεγαλέμποροι ή τιτλούχοι φιλικοί ή ακόμη ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ, αλλά ο ταπεινός υπαλληλίσκος Εμμ. Ξάνθος;
Η εξήγησις διαφαίνεται ήδη απλούστατη. Ο Ξάνθος τέκτων τότε κανονικός προσήλθε προς τον τέκτονα - αδελφόν του Ιωάννην Καποδίστριαν και υπό την σκέπην της τεκτονικής αγάπης η οποία τους ήνωνεν,
επρότεινεν εις αυτόν την αρχηγίαν της Φιλικής. Παρουσιάζεται, εις αυτόν παρεμβολή του επίσης αδελφού του - τέκτονος Μάνου.
Η εκ μέρους του Καποδιστρίου υποδοχή, όπως την παρουσιάζει ο
31. Ένθ’ ανωτ., σ. 258.
32. J. Nicolopoulos, Ερανιστής, 2/8 (1964), σ. 33 - 39.
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Ξάνθος, υπήρξεν απολύτως φιλική και τελείως διάφορος εκείνης του
Γαλάτη. Εις τον Ξάνθον εξήγησεν διατί δεν ηδύνατο να αναλάβη την Αρχηγίαν και δεν τον επέπληξεν όπως είχεν κάμει εις τον Γαλάτην.
Και τότε ο ΞάνΘος απετάθη εις τον επίσης αδελφόν του - τέκτονα
Αλέξανδρον Υψηλάντην. Ο τελευταίος ούτος εδέχθη την Αρχηγίαν,
αφού προηγουμένως συνομίλησεν ιδιαιτέρως μετά
του Καποδιστρίου.
Διαπιστούται ούτως, ότι υπό την σκέπην του τεκτονισμού, διά της μεταξύ των τριών τεκτόνων Ξάνθου,
Καποδιστρίου και Υψηλάντου συνεννοήσεως, κατωρθώθη η επιστέγασις της Οργανώσεως της Φ.Ε.,
διά της συμπληρώσεως, της ανάρχου έως τότε Υπερτάτης Αρχής ταύτης, διά του μετέπειτα Αρχηγού της
Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Ιστορικώς όμως, οφείλομεν να αναφέρωμεν και
τα εξής33:

Σταύρος Σκοπετέας

Την 8ην Ιουνίου 1828 ο Καποδίστριας διά της υπ’
αριθ. 2953 Μυστικής Εγκυκλίου του προς το Πανελλήνιον ζητεί την διάλυσιν των Μυστικών εταιρειών, εν συνεχεία δε την 22αν Αυγούστου
1831 καλεί ούτος τους υπαλλήλους να δηλώσουν μεθ’ όρκου ότι δεν
ανήκουν εις Μυστικάς Εταιρείας, επί ποινή απολύσεως.
Κατά την πρώτην εγκύκλιον, ο Καποδίστριας περιλαμβάνει μεταξύ
των Μυστικών Εταιρειών, αι οποίαι δεν συμβιβάζονται με τα κατά νόμους καθεστώτα, «και την από αιώνων γνωριζομένην από του ονόματος
της Αδελφοποιίας ή Αγάπης».
Ο Καθηγητής Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος34, συσχετίζει την τελευταίαν ταύτην με το έθιμον της αδελφοποιείας (της ψυχαδελφοσύνης), ενώ ο Σκοπετέας φρονεί, - συνεφωνήσαμεν δε και ημείς τότε προς τούτο - ότι η έννοια της
εγκυκλίου διά την Αδελφοποιείαν ή Αγάπην πρέπει να είναι ο τεκτονισμός.
Ο Σκοπετέας35 γράφει εν προκειμένω ότι είναι αναμφισβήτητον ότι
«ιδρύθηκαν και ελειτούργησαν και έδρασαν Μυστικές Εταιρείες στην
Ελλάδα και στα χρόνια της Επαναστάσεως. Πολλές από αυτές είναι
33. Παν. Γ. Κρητικού, Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, Τεκτ. Δελτίον. 4 (1963), σ. 58 - 68 και 113 - 125.
34. Γ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, Περί της Αδελφοποιίας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν τω Βυζαντίω (Ανάτυπον εκ του τόμου της 600ετηρίδος Αρμενοπούλου), Θεσσαλονίκη 1951, σ- 292.
35. Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1958, σ. 278.
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εκούσια όργανα της πολιτικής επιρροής ξένων Δυνάμεων, και πιο πολύ
των Άγγλων, των Ρώσσων, των Γάλλων».
Κανείς δεν έμεινε Γραικός, ο ένας είναι Γάλλος,
Εκείνος είναι Μόσκοβος και Άγγλος είν’ ο άλλος
δίκαια σατιρίζει ο Αλ. Σούτσος (1827).
Ο ερχομός του Καποδίστρια, αντί να καθησυχάση τα πνεύματα και
να διασκεδάση τις ξενικές ροπές, αντίθετα τις δυναμώνει, θέλοντας να
κτυπήση τις αντίθετες από τις δικές του πολιτικές επιρροές των συμπατριωτών του βάζει σαν πρώτο στόχο του, τους φορείς των ιδεών τους,
τις Μυστικές Εταιρείες. Το περίεργο είναι ότι και ο ίδιος το αξίωμα του
Κυβερνήτη το χρεωστούσε σε παρέμβαση κάποιας Μυστικής Εταιρείας,
αν δώσωμε πίστι σε κάποιο παλιό ανέκδοτο χειρόγραφο, κάποιου ανωνύμου, που όμως φαίνεται ότι εγνώριζε τα πρόσωπα και τα πράγματα
των χρόνων της Επαναστάσεως.
............................................................
Ο Ι. Καποδίστριας, προτού περάση στην υπηρεσία της Ρωσσικής πολιτικής και διπλωματίας και γίνη πιστός θιασώτης της, ήταν άνθρωπος
φιλελεύθερος και δημοκρατικών αρχών. Έτσι τον δείχνουν τουλάχιστον οι πρώτες πολιτικές εκδηλώσεις του και η συμμετοχή του στο απελευθερωτικό κίνημα της Επτανήσου. Αυτός ο Μέττερνιχ τον θεωρούσε
επαναστάτη, που καθοδηγούσε τα συνωμοτικά σχέδια και τις ενέργειες
των Ελλήνων συμπατριωτών του.
Ιδιαίτερα μισούσε τις Μυστικές Εταιρείες, που εμπνέονταν από τον φιλελευθερισμό και τον δημοκρατισμό, αλλ’ ακόμα και την Φιλική Εταιρεία,
που δεν ήθελε να πραγματοποίηση τον απελευθερωτικό σκοπό της, μόνο
και μόνο γιατί θα ήταν έργο των επαναστατών - δημοκρατικών. Ακολουθούσε σ’ αυτό πιστά την πολιτική του Τσάρου, που στη διακοίνωσί του
(22 Δεκ. 1828/3, Ιαν. 1829) προς την Συνδιάσκεψη του Λονδίνου μεταξύ
άλλων, διά στόματος Νέσσελρωδ, έλεγε: «Ο Αυτοκράτωρ θεωρεί εαυτόν
απολύτως υποχρεωμένον να μη δώση τη Ελλάδι κυβέρνησιν λίαν ασθενή, μη δυναμένην να καταστρέψη τας εν τη χώρα ταύτη μυστικάς εταιρείας
και τας αυτόθι, υπαρχούσας παντός βαθμού έδρας της επαναστάσεως».
Ο Καποδίστριας, μόλις εγκατεστάθηκε ως Κυβερνήτης στην Ελλάδα,
πρέπει να εδοκίμασε ζωηρές συγκινήσεις και ασυμβίβαστες αντιθέσεις.
Τόσον περισσότερο, που με το ψήφισμα της 05.04.1827 της Τροιζήνος

ερχόταν ως συνταγματικός Κυβερνήτης.
«Κάμποσον καιρό μας εκυβερνούσε», γράφει ο Ι. Βελέτζας, «ένας
τίμιος αγωνιστής του Εικοσιένα, αγγελικά, ύστερα βγήκε από τον ορθό
δρόμο και δούλευε ξένον σκοπόν και ολέθριον διά την πατρίδα».
Δεν εδίστασε για πολύ καιρό να πάρη το δρόμο του. Πρώτο εμπόδιο
στη φορά του λογάριαζε και με το δίκαιο του, την ύπαρξι και την λειτουργία των Μυστικών Εταιρειών, που εμπνέονταν από το Ευρωπαϊκό
πνεύμα του φιλελευθερισμού. Παλιός εταιριστής ο ίδιος εγνώριζε πάρα
πολύ καλά τη δύναμι και τους σκοπούς τους. Έπρεπε να δοθή ο πρώτος γύρος. Δεν του χρειάζονταν σ’ αυτό ούτε τα προσχήματα. Στις 8 του
Ιουνίου 1828, λίγους μήνες δηλαδή από την άφιξή του και όταν όλοι,
Άρχοντες και Λαός τον επίστευαν για Μεσσία του Γένους, εξαπολύει την
βόμβα της μυστικής, υπ’ αριθ. 2953, Εγκυκλίου του, με την οποίαν αφόριζε, καταδίκαζε και έκλεινε όλες ανεξαιρέτως τις Εταιρείες, μυστικές
και όχι, που ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν από τα πικρά χρόνια του της
δουλείας του Αγώνος. Δεν εξαιρείται από αυτές ούτε ή Φιλανθρωπική
Εταιρεία, που τόση δράσι στον κοινωνικό και τον πνευματικό τομέα ανέπτυξε, όπως θα ιδούμε, από το 1824, χρόνο της ιδρύσεώς της.
Η εγκύκλιος αυτή είναι ένα «εν ψυχρώ» διατυπωμένον έγγραφο,
που φέρνει σε δύσκολη θέση όσους θέλουν να αποδώσουν τις πολιτικές παραβιάσεις του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, στις άθλιες και
δύσκολες συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητος.
Τα κατά τα ανωτέρω υπό του Σκοπετέα εξαγόμενα συμπεράσματα,
επί της εν προκειμένω εννοίας της φράσεως της Εγκυκλίου της καταργούσης τας Μυστικάς Εταιρείας και αυτήν ακόμη την από αιώνων λειτουργούσαν της Αδελφοποιείας ή Αγάπης δεν δύνανται να θεωρηθούν
ως οριστικά και ασφαλή.
Συμπληρωματική ειδική εν προκειμένω έρευνα, ίσως μας παράσχη
στοιχεία, ίνα διαλευκάνωμεν το εάν, γράφων ο Καποδίστριας περί της
ως άνω εταιρείας εννοεί τον τεκτονισμόν ή ως φρονεί αντιθέτως ο καθηγητής Μιχαηλίδης - Νουάρος την γνωστήν Αδελφοποιίαν. n
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Τεκτονική εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη
(1908)
Επιμέλεια: Γ. Ματσόπουλος

Η

Γ. Θεοτόκης

ανακήρυξη του συντάγματος στην Τουρκία
οδήγησε τον Ελληνικό Τεκτονισμό στην
απόφαση να διοργανώσει εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη για να χαιρετιστεί το γεγονός με
την παρότρυνση του πρωθυπουργού Γ. Θεοτόκη και
ιδίως του υπουργού Εξωτερικών Γ. Μπαλτατζή. Διαμορφώθηκε η ελπίδα ότι η αναγεννώμενη συνταγματικά και πολιτικά Τουρκία θα ανέπτυσσε ειλικρινή
συνεργασία, υπό τύπον Ανατολικής Ομοσπονδίας, με
την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ρουμανία, ώστε να
συγκρατηθούν οι βλέψεις της Ρωσίας και των άλλων Σλαβικών λαών.
Ο πρίγκιπας Σαμπαχεδδίν οπαδός της ελληνοτουρκικής συνεργασίας υποστήριξε ότι οι επισκέψεις
αυτές δημιουργούν δεσμούς φιλίας και προλειαίνουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών.

Γ. Μπαλτατζής

Πρίγκιπας Σαμπαχεδδίν

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο αδ. Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, διδάκτωρ της Νομικής,
υπουργός Παιδείας, συγγραφέας, βουλευτής τότε
της Επιδαύρου, ο οποίος εισήλθε το 1881 στην Στ.
Πυθαγόρας.
Στην επιτροπή μετείχαν ο αδ. Σ. Σίμος, διευθυντής
της εφημερίδας «Πατρίς», ο βουλευτής Καρδίτσας Γ.
Καραϊσκάκης, ο δημοσιογράφος Κωστής Οικονόμου,
ο διευθυντής της εφημερίδας «Αστραπή» αδ. Κ. Γιολδάσης, ο πρόεδρος των συντακτών αδ. Θ. Καλογερά-

κος, ο καθηγητής αδ. Π. Κονδύλης, ο πρόεδρος του
Θρακικού Συλλόγου αδ. Κ. Σπυρίδης, ο διευθυντής
της εφημερίδος «Εσπερινή» Πέτρος Γιάνναρος, της
«Πρωϊνής» Αλέξανδρος Περδικίδης, οι καθηγητές
Πανεπιστημίου Π. Καρολίδης και Α. Φιλαδελφέως,
ο αδ. Ηλ. Βιτάλης.
Συμμετείχαν οι αδ.: Μιχαήλ Κατσίμπαλης, ο Σεβ.
της Στ. Ρήγας Φεραίος Αντ. Μπουρνιάς, ο Σεβ. της
Στ. Αθηνά Δημ. Καλογερόπουλος, ο καθηγητής Δημ.
Γεωργιάδης, ο Ηλ. Μελισσουργός, ο ιατρός Μ. Γ.
Καΐρης κα.
Οι υπερχίλιοι ταξιδιώτες ανεχώρησαν την 15η
Σεπτεμβρίου 1908 με τρία ατμόπλοια με τις ευχές
του μητροπολίτη Αθηνών Θεοκλήτου, διήλθαν από
την Τένεδο με παιάνες δύο φιλαρμονικών, ενώ
στην Κωνσταντινούπολη έγιναν με θερμό τρόπο δεκτοί από τον συνταγματάρχη Μουχιεδδίν βέη.
Ο Μουχιεδδίν στην πρόποσή του είπε μεταξύ άλλων ότι «… κατά το παρελθόν επήλθον μεταξύ των
δύο λαών έριδες, προκληθείσαι ίσως υπό τρίτων
αλλά ας είναι βέβαιοι οι Έλληνες ότι οι λόγοι οι προκαλέσαντες τότε αυτάς κατεκρημνίσθησαν εις το ίδιο
άραθρον όπου και η απολυταρχία», ο Παύλος Καρολίδης είπε ότι «… οι λόγοι οι προκαλέσαντες άλλοτε τας μεταξύ των δύο εθνών, έριδας έλειψαν και η
Ανατολή ανήκει εις τα δύο αδελφά έθνη» ενώ ο αδ.
Σ. Σίμος τόνισε ότι ο «ο αθηναϊκός τύπος πρόσκοπος
των συνταγματικών ελευθεριών εκφράζει την χαράν
διά την τουρκικήν μεταπολίτευσιν».
Ο πρίγκιπας Σαμπαχεδδίν δέχτηκε τους εκδρομείς υπό τον αδ. Κ. Παπαμιχαλόπουλο στο ανάκτορό
του δηλώνοντας «λογίζομαι ευτυχής υποδεχόμενος
τους αδελφούς Έλληνας διότι εκ της μετά των Ελλήνων συνεργασίας ημών απεκδέχομαι την πλήρη
εμπέδωσιν των εν τη Ανατολή πραγμάτων και νέας
περιόδου δημιουργίας, εφαμίλλους προς τας του
παρελθόντος. Την κοινοπραξίαν των Ελλήνων και

Κ. Παπαμιχαλόπουλος

Κ. Γιολδάσης

Π. Κονδύλης

Π. Καρολίδης

Μιχαήλ Κατσίμπαλης
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Τέκτονες της
Στ. Πυθαγόρας
Αντώνιος Γρηγ. Μπουρνιάς

Ο Βενιζέλος με τον Σπ. Μ. Σίμο, ιδιοκτήτη της εφημερίδας Πατρίς.

Τούρκων θεωρώ απαραίτητον, ζωτικήν, σωστικήν
διά την Ανατολήν».

Μητροπολίτης Αθηνών
Θεόκλητος

Μουχιεδδίν βέη

Δυστυχώς οι ελπίδες απεδείχθησαν μάταιες και
επελέγη η αφομοιωτική πολιτική, η καταπάτηση των
διακαιωμάτων των μη μουσουλμάνων, εδιώχθησαν
οι φιλελεύθεροι Τούρκοι και οι χριστιανοί. Η εκδρομή του 1908 όμως σημείωσε την ειλικρινή πρόθεση
του Ελληνικού Τεκτονισμού για την κυριαρχία της
ισονομίας, της συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα και ο
ενδ. αδ. Νικόλαος Ι. Γιαννηκώστας, υποστράτηγος
ε.α., οργανωτής σωματείων με εθνικούς στόχους,
που εισήλθε στον τεκτονισμό το 1896 και υπερασπίστηκε μέχρι τον θάνατό του (1911) τις αξίες της
ελευθερίας, της ισότητας και της συνεργασίας των
λαών και των εθνών. n

Γεννήθηκε το 1868 στην Αθήνα, διδάκτορας της Νομικής, δικηγόρος και συμβολαιογράφος. Εισήλθε στην Στ.
Πυθαγόρας την 15η Νοεμβρίου 1895 με Σεβ. τον Αγησίλαο
Γιαννόπουλο, ετέθη σε ανενεργό κατάσταση ως διδ. Το
1897, επανεργοποιήθηκε με Σεβ. τον Φωκίωνα Σακελλαρόπουλο και έγινε γραμματεύς. Υιοθετήθηκε από την Στ.
Ρήγας Φεραίος της οποίας υπήρξε Σεβ.
Από το 1906-1925 διετέλεσε μέλος της Μεγ. Ανατ. Ως
προσθ. Μεγ. Διδ., Α’ Μεγ. Επ., Μεγ. Ρητ., Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας από το 1920-1925 και το 1928. Ο Υπ. Μεγ. Ταξ. Εμμ. Γαλάνης του
απένειμε το 1906 τον 30ο βαθμό και ο Ι. Κεφαλάς τον 33ο, αφού προήδρευσε ως Σοφ. Υπ. Περιστυλίου.
Χαρακτηρίστηκε ως «μελετηρός και πιστός τηρητής των τεκτ. υποθηκών δι’ ων εμεγαλύνθησαν λαοί και έθνη, απεκδεχόμενος την προαγωγήν της ιδέας από των επί μέρους εις το όλον».
Αναστάσιος Στούπης
Γεννήθηκε στην Σύρο το 1854 από ηπειρωτική οικογένεια, που διακρίθηκε στην Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών, έγινε διδάκτωρ και υφηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, αρεοπαγίτης (1900-1906) πρόεδρος-δικαστής των
Μεικτών Δικαστηρίων Αιγύπτου (1906-1920).
Αναπτύσσει πλούσια δημοσιογραφική και κοινωνική
δράση, υποστηρίζει τις δημοκρατικές αρχές με τον Γ. Φιλάρετο, Τιμ. Φιλήμονα, Ρ. Χοϊδά, Θ. Φλογαΐτη, Αλ. Ολύμπιο.

Νικ. Γιαννηκώστας

Πρώτη σελίδα της εφημερίδος Πατρίς του 1911.
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Στον Τεκτονισμό δραστηριοποιείται στην Στ. Πυθαγόρας ως Σεβ. και ως
μέλος του Υπ. Συμβουλίου με τους Ν. Δαμασκηνό, Μ. Κατσίμπαλη, Δ.
Καλύβα αγωνιζόμενος για τα δίκαια του Ελληνισμού στις υπόδουλες
περιοχές που κινδύνευαν από τον πανσλαβισμό και την δραστηριότητα
του σουλτάνου.
Συνεργάζεται στενά με τον κρατ. Αδ. Κλεάνθη Σκαλιέρη για την προαγωγή της «Ανατολικής Ιδέας» για την ισοτελή και ισόνομη συνεργασία των Ελλήνων και Τούρκων της Τουρκίας, ιδίως με την προώθηση του μυημένου στον Τεκτονισμό σουλτάνου Μουράτ Ε’. Υποστήριζε
ότι η εύρυθμη καταστατική τάξη στην Τουρκία θα έσωζε τους έλληνες
από το χαμιτικό καθεστώς και οι τούρκοι θα αποκτούσαν δικαιώματα,
παρεμποδίζοντας την υπαγωγή των χωρών της περιοχής στην ρωσική
ηγεμονία.
Όταν ο αδ. Κλεάνθης Σκαλιέρης απεβίωσε (1891) ο Υπ. Μεγ. Ταξ. Αν.
Στούπης μίλησε στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου για το τεκτονικό του
έργο και τόνισε: «… τον νόμον τον τεκτονικόν ετέλεσας, την πίστιν
προς την πατρίδα ετήρησας, ήδη αναπαύθητι εν ειρήνη, ημείς θα συνεχίσωμεν ακατάβλητοι τον αγώνα της ελευθερίας και της ισότητας,
θα σώσωμεν την Ανατολήν διά της ισοπολιτείας από των τεινομένων
προς αυτήν θανατηφόρων αποπνικτικών πλοκάμων, έστω και αν η
ισοπολιτεία αύτη σημειώση εκεχειρίαν μόνον εν τη δεινή αντιθέσει
των παθών και των μισών, άπερ χωρίζουσι και θα χωρίζωσιν επί μακρόν τους λαούς της καθ’ ημάς Ανατολής, αλλά πάντως η υστάτη νίκη
θα ανήκη εις ημάς».
Ο κρατ. Αδ. Αν. Στούπης εργάστηκε από το 189_ - 1906 με τους Σ.
Σκουλούδη, Α. Βρυζάκη, Θ. Φλογαΐτη, Αγ. Γιαννόπουλο, Αρ. Ρούκη.
Οι προσπάθειες της Ανατολικής Ομοσπονδίας δικαιώθηκαν από το
κίνημα των νεοτούρκων αλλά ανετράπησαν λίγο αργότερα.
Εμμανουήλ Γαλάνης
Γεννήθηκε στην Κύμη (2 Μαΐου 1838), σπούδασε φιλολογία, μετεκπαιδεύτηκε στην Γερμανία και δίδαξε σε διάφορα σχολεία της Ελλάδος.
Το 1867 εισήλθε στον Τεκτονισμό στην Στ. Φοίνιξ Κερκύρας, ενόσον
δίδασκε στο γυμνάσιο Κεφαλλονιάς. Συνέγραψε πολλά επιστημονικά
έργα και μονογραφίες μυσταγωγικού περιεχομένου για πολλά σύμβολα.
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Την 9η Αυγούστου 1878 έγινε διδ. με αρ. 10 στο μητρώο της Γαληνοτάτης Μεγ. Ανατολής της Ελλάδος και
προσπάθησε να οργανώσει την λειτουργία των εργαστηρίων που συνερχόταν εν κρυπτώ λόγω των αντιδράσεων.
Ως Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας προωθεί την σύνταξη τυπικών
και κανονισμών, αντλώντας την εμπειρία της οργανώσεως από την Στ. «Νίκη» της Σμύρνης με τους Αν. Στούπη
(Α’ Επ.), Αλέξανδρο Ολύμπιο (Ρητ.) και Σάββα Αποστολίδη
(μέλος της Στ. Νίκη που υιοθετήθηκε από την Στ. Πυθαγόρας την 16η Οκτωβρίου 1881).
Τον Ιανουάριο του 1882 εκδίδει το τεκτονικό περιοδικό
«Πυθαγόρας» και αναλαμβάνει τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους την Μεγ.
Γεν. Γραμματεία και την εξωτερική αλληλογραφία του Υπάτου Συμβουλίου. Το 1884 ιδρύει το Υπερτ. Περιστύλιο «Σοφία» και τον Ιούνιο
εκλέγεται πρόσθετος Μεγ. Διδ. της Μεγ. Ανατολής και Μεγ. Αρχιγραμμ.
της Ι.Α. μέχρι την 26η Ιανουαρίου 1903, όταν μετά τον θάνατο του Δ.
Ροδοκανάκη τον διαδέχεται στην θέση του Υπ. Ταξ., την οποία διατηρεί
μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 1913 οπότε λόγω γήρατος αποχωρεί με τον
τίτλο του επιτ. Μεγ. Ταξιάρχη και του επιτ. Μεγ. Διδ. (1908). Απεβίωσε
την 15η Μαρτίου 1926.
Αλέξανδρος Ι. Ολύμπιος
Απόγονος του ήρωα της επαναστάσεως του 1821 Γεωργάκη Ολύμπιου. Διδάκτωρ του Δικαίου στην Γερμανία,
δικηγόρος και δημοσιογράφος, διευθυντής του «Πολιτεύματος» οπαδός των συνταγματικών δημοκρατικών ιδεών,
συνεργαζόμενος με τον Ρόκο Χοΐδά, Γ. Φιλάρετο και τον
Αναστάσιο Στούπη.
Δημοτικός Σύμβουλος, δημαρχιακός πάρεδρος, πρόξενος Ισμαηλίου με υπόδειξη του υπουργού εξωτερικών
Στέφανου Δραγούμη, δικηγόρος στα προξενικά δικαστήρια της Κωνσταντινουπόλεως. Συνεργάτης του πρεσβευτή
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου από το 1894 αντελήφθη ότι άρχισε η κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και ότι έπρεπε να ανατραπεί
η απολυταρχία του Αβδούλ Χαμίτ, που σχεδίαζε να εκχωρήσει ελληνικά
εδάφη στους Σλάβους για να διατηρήσει την εξουσία του.
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Στην οικία του λειτουργεί άτακτο τεκτονικό εργαστήριο στο οποίο
σύχναζαν οθωμανοί, αρμένιοι και έλληνες τέκτονες με στόχο την ισοπολιτεία και τα δικαιώματα και την τεκτονική ιδέα την οποία διατύπωσε
και ως Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας. Στα μέσα του 1908 συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται στο Βεσικτάς με τον Λουτφή Βέη μετέπειτα γραμματέα του
πρίγκιπα Σαμπαχεδδίν, αποφυλακίζεται και στρέφεται κατά του κομιτάτου «Ένωσις και Πρόοδος». Απεβίωσε στην Αθήνα τον Αύγουστο του
1914.
Νικόλαος Σωροκιάδης
Γεννήθηκε το 1845 στην Αθήνα, διέκοψε τις σπουδές
του στην Ιατρική Σχολή και σπούδασε στην Αγγλία μηχανικός του βάμβακος. Όταν επέστρεψε διηύθυνε το εργοστάσιο Δημόκα και ίδρυσε εργοστάσια των αδελφών
Ρετσίνα, Λυγινού, Σελλά στον Πειραιά, Πουρρή, Ανωνύμου Εταιρείας στην Αθήνα Φουστάνου, Καρέλλα, Βελισσαρόπουλου, Ζλατάνου στην Σύρο και πολλά άλλα στην
Τουρκία.
Ο πρωθυπουργός Θ. Δηλιγιάννης του απένειμε τον αργυρό
σταυρό των ιπποτών του τάγματος του Σωτήρος «διά τας προς
ενίσχυσιν της βιομηχανίας επιτυχείς μερίμνας».
Κατά την παράδοση της έδρας του Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας στον αδ.
Ιωάννη Δαμουλιάνο (14 Ιανουαρίου 1894) είπε: «... φίλος της πατρίδος
οφείλω να αγαπώ αυτήν μετ’ αληθούς πατριωτισμού. Η πρόοδος του
τεκτονισμού εν Ελλάδι εξήρτηται εξ ημών αυτών, εκ της θελήσεως
ημών. Οφείλομεν να καταστήσωμεν το έδαφος, εφ’ ου πατούμεν και
εργαζόμεθα, γόνιμον τεκτονικών πράγματι εργασιών, αίτινες τα μέγιστα δύνανται να συντελέσωσιν και υπέρ της ανθρωπότητος εν γένει
και υπέρ της πατρίδος ημών ιδία, ήτις έχει πρωτίστως ανάγκην εργατών ελευθέρων, πατριωτών μη εμπνεομένων υπό ποταπών και προσωπικών αισθημάτων, αλλά εμφορουμένων μόνο υπό του διακαούς
πόθου να ίδωσιν την πατρίδα ημών μεγάλην και ευδαίμονα».
Ο αδ. Ν. Σωροκιάδης, μέλος της Στ. Πυθαγόρας διετέλεσε επανειλημμένως Σεβ., μέλος της Μεγ. Αν. της Ελλάδος, αντιπρόσωπος της
Μεγ. Στ. της Νέας Ζηλανδίας και μέλος του Υπ. Συμβουλίου.
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Γεράσιμος Π. Λυκιαρδόπουλος
Γεννήθηκε το 1846 στην Κεφαλλονιά, φοίτησε στην
Νομική Σχολή, εργάστηκε στην Ρωσία και όταν επέστρεψε
ασχολήθηκε με την δημοσιογραφία (αρχισυντάκτης των
εφημερίδων «Αιών», «Νεολόγος» Αθηνών και διευθυντής
του «Ερμού»).
Εισήλθε στην Στ. Πυθαγόρας (28 Μαΐου 1886), διετέλεσε Σεβ. της Στ. Επεδίωξε έργα «αναπλάσσοντα το Γένος».
Ανήλθε στον 33ο του Σκωτικού Τύπου. Απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 1918. Από τους υιούς του ο Ν. Λυκιαρδόπουλος
διετέλεσε Σεβ. και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Στ. «Μυστράς» Αλεξανδρείας υπό την Μεγ. Ανατολή της Αιγύπτου και ο Ιωάννης Λυκιαρδόπουλος διετέλεσε αξιωματικός του στρατού.
Νικόλαος Γουναράκης
Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1852, απόγονος αγωνιστών, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στην Γερμανία, έγινε υφηγητής και καθηγητής
της Πολιτικής Οικονομίας, Γενικός Γραμματέας του Παν.
Αθηνών (1886 – 1890), υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη (1904) και εσωτερικών ως βουλευτής Αττικής. Επανήλθε στο Πανεπιστήμιο ως καθηγητής
του Ποινικού Δικαίου (1907) και της Πολιτικής Οικονομίας,
κοσμήτορας της Νομικής το 1912.
Εισήλθε στην Στ. Πυθαγόρας την 22α Οκτωβρίου 1882, διετέλεσε
Σεβ. δραστηριοποιούμενος στην διάδοση των αρχών του Τεκτονισμού
στους υπόδουλους Έλληνες.
Αγησίλαος Γιαννόπουλος
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1857, σπούδασε Οικονομικά στην Ιταλία, ασχολήθηκε με το εμπόριο, ορίστηκε πρόξενος στο Βάριο της Απουλίας. Το 1887 ήλθε στην Aθήνα
και ανέλαβε με τον αδ. Αριστείδη Ρούκη την έκδοση του
εντύπου «Εφημερίς» του Δ. Κορομηλά, υποστηρίζοντας τον
πολιτικό Δημήτριο Ράλλη.
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Διακρίθηκε για τους εθνικούς αγώνες, συμμετέσχε στον πόλεμο του
1897, πιστεύοντας ότι η ήττα θα οδηγήσει σε έργα μεγάλα για το έθνος,
πράγμα που επιβεβαιώθηκε αλλά ό ίδιος δεν έζησε για να τα δει.
Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα (1859) σπούδασε Νομικά και μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και την Γερμανία. Εισήλθε στον
Τεκτονισμό το 1882 στην Στ. Πυθαγόρας. Συνεργάστηκε για
τα εθνικά θέματα με τον Οδυσσέα Ιάλεμο και εξέδωσε την
«Ανατολική Επιθεώρηση» δαπανώντας την περιουσία του.
Νομάρχης Κεφαλλονιάς (1896), Γενικός Γραμματέας
του υπουργείου Οικονομικών (1917).
Εργάστηκε για την ανασυγκρότηση του ελληνικού Τεκτονισμού και επεδίωξε την ένωση των διισταμένων αδ. Ν. Δαμασκηνού και Δ. Ροδοκανάκη. Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας, μέλος του Υπάτου
Συμβουλίου (1908), ανθύπατος Μεγ. Ταξιάρχης (1920), διαυθυντής του
τεκτονικού περιοδικού «Πυθαγόρας».
Ιωάννης Κεφαλάς
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα (1871), συνεργάτης της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ επί τριετία, συνέγραψε
πολλές ιστορικές μελέτες, ερευνητής της Εραλδικής Εταιρείας, γραμματέας της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής,
διευθύνων σύμβουλος του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός».
Διετέλεσε Μεγ. Γεν. Γραμματεύς και Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης, Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας, συνετέλεσε στην αναδημιουργία του Ελληνικού Τεκτονισμού. Απεβίωσε το 1921.
Σπυρίδων Αραβαντινός
Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1860, σπούδασε Οικονομικά στην Ιταλία, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πειραιώς και πολλών συλλόγων.
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Εισήλθε στην Στ. Πυθαγόρας (1890), ανεδείχθη μέλος του Υπάτου
Συμβουλίου, Σεβ. της Στ. του, ίδρυσε το 1926 την Στ. Πίστις Πειραιώς,
της οποίας ήταν Σεβ. μέχρι του θανάτου του (1930).
Γεώργιος Δ. Ράλλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1880, διδάκτωρ της Νομικής
Σχολής, μετεκπαιδεύτηκε στην Λειψία και την Οξφόρδη,
ίδρυσε πρακτορείο της Αγγλικής ασφαλιστικής εταιρείας
Commercial Union. Στους Βαλκανικούς Πολέμους διεκρίθη
για την ανδρεία του. Βουλευτής Αττικής το 1915. Αρνήθηκε
για λόγους αρχής την υπουργοποίησή του από τον Κροκιδά,
τον Πάγκαλο, Ευταξία. Διετέλεσε ενδ. αδ., Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας.
Παναγιώτης Καλογερόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1853, διετέλεσε διευθυντής
της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Εισήλθε στην Στ. Πυθαγόρας
την 16η Μαΐου 1881, έγινε διδ. την 5η Νοεμβρίου 1881,
Μέγας Γεν. Γραμμ. (1903-1907), Μέγας Ρήτωρ (19071913), ανθύπατος Μεγ. Ταξ. (1913-1920), Ύπατος Μεγ.
Ταξ. (1920-1927), επίτιμος Υπ. Μεγ. Ταξιάρχης. Υποστήριξε την ανύψωση του Τεκτονισμού και την «ανάπλασιν των
κρατών κατ’ έθνη προ της εν φιλαλληλία αναπτύξεως της
διεθνούς αδελφότητος, όπως διδάσκει η τεκτονική τριλογία».
Ανέπτυξε σχέσεις με τις τεκτονικές αρχές της Αμερικής, της Σερβίας και της Αιγύπτου, παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις στις
χώρες αυτές.
Κωνσταντίνος Ι. Αγγελόπουλος
Γεννήθηκε το 1858 στην Αθήνα, διδάκτωρ της Νομικής Σχολής, μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι. Διευθυντής της εφημερίδας «Παλιγγενεσία»
του πατέρα του, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών στην
κυβέρνηση Κ. Κωνσταντόπουλου (1892), βουλευτής Αττικής με το κόμ-
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μα του Θ. Δηλιγιάννη, εκλεγόμενος συνεχώς Πρόεδρος του
ελεγκτικού Συνεδρίου, βουλευτής των Ελευθεροφρόνων
(1926), υπουργός Δικαιοσύνης στην Οικουμενική κυβέρνηση.
Εισήλθε στην Στ. Σκενδέρμπεης, διετέλεσε Σεβ. Το 1907
εξελέγη Μεγ. Διδ. για πολλά έτη και ανεκηρύχθη Επιτ. Μεγ.
Διδ. το 1925. Κατά την θητεία του με την βοήθεια των αδ.
Σπ. Βελλή, Αντ. Μπουρνιά, Ν. Νώε, Ιω. Μαργαρίτη συνέπτυξαν συνεταιρισμό με τον οποίο αγόρασαν το τεκτονικό μέγαρο Αθηνών, όπου και καυτηρίασε τις πολιτικές εκτροπές
της περιόδου μετά το 1915.
Υπεραμύνθηκε των δικαίων του ελληνισμού, έκανε εκκλήσεις προς
τις τεκτονικές δυνάμεις, έδωσε τεκτονικά διαπιστευτήρια σε τέκτονες
διπλωμάτες, όπως οι αδ. Λύσανδρο Καυτατζόγλου και Ιω. Παπάς για
να συναντήσουν αδ. αντιπροσώπους των υποδούλων Ελλήνων (τον δικηγόρο Αντ. Αρεάλη και τον ιατρό - μετέπειτα βουλευτή Πειραιώς – Δ.
Μαρσέλο, που μυήθηκαν με εντολή του) και συνεργάστηκε με αδ. «οι
οποίοι διεξήγαγον αγώνα εθνότητος εν Τουρκία κατά την περίοδο
1907 – 1914».
Σε ομιλία του κατά το τεκτονικό συμπόσιο της Στ. Πυθαγόρας υπογράμμισε, εκφράζοντας την αντίληψή του, την αφοσίωση των Ελευθεροτεκτόνων προς τους νόμους, απέδωσε ως αιτία των εθνικών και
κοινωνικών συμφορών «… την περιφρόνησιν και ασέβειαν προς τον
νόμον, την σκαιάν προσπάθειαν των ολίγων, όπως αυθαδώς και αυθαιρέτως υποκαταστήσωσιν την θέλησιν αυτών εις την θέλησιν των
πολλών, εις την θέλησιν του νόμου … όλα τα κοινά πάθη, η δίψα του
κέρδους και η λύσσα της εκδικήσεως, αι αντιπάθειαι και τα μίση των
διαφόρων κοινωνικών τάξεων προς αλλήλας, αντιπαρήλθον αγρίως
παντός Θείου και ανθρωπίνου νόμου, προκαλώντας καταστροφές …
πρέπει να δυνηθώμεν να κατασιγάσωμεν τα κατακλύσαντα ανοικείως την πολιτείαν ημών πάθη και μίση, να εξαλείψωμεν εντελώς από
του μέσου ημών την εκφαυλίζουσαν και καταστρέφουσαν τους λαούς
διχοστασίαν ώστε να δυνηθώμεν, εν ομονοία και αδελφική αρμονία
συνεργαζόμενοι να ανεγείρωμεν λαμπρόν οικοδόμημα εθνικόν χρήσιμον εις τους ευγενείς σκοπούς, τους οποίους έχει συμφέρον η ελληνική
φυλή να επιδιώξη, πρωτοστατούσα εις τον αγώνα της προόδου και
του πολιτισμού εις την Βαλκανικήν …».
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Μιλτιάδης Πουρής
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1883. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες και Χημεία στην Αγγλία, ασχολήθηκε με την βιομηχανία οινοπνευματωδών, διετέλεσε
σύμβουλος τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων.
Εισήλθε το 1906 στην Στ. Αττικός
Αστήρ, η οποία, σύμφωνα με την ομιλία
του αδ. Θεόδωρου Φλογαΐτου τον Ιανουάριο του 1896, διεδραμάτισε «αληθή τεκτονικήν εργασίαν προς κατοχύρωσιν
των δικαίων του έθνους και της εκκλησίας», υιοθετήθηκε από την Στ. Μιαούλης την 15η Σεπτεμβρίου 1908 και την 23η Σεπτεμβρίου 1916 από την Στ. Πυθαγόρας.
Δημήτριος Βαφειόπουλος
Γεννήθηκε το 1868 στην Τρίπολη, διδάκτωρ της κτηνιατρικής στην Ιταλία, γενικός αρχικτηνίατρος του στρατού
μέχρι το 1920.
Εισήλθε το 1893 στην Στ. Αθηνά, υιοθετήθηκε από την
Στ. Ελευθερία, Σεβ. της Στ. Ελλάς το 1917. Μέλος του Υπ.
Συμβ. (1917) της Μεγ. Ανατολής (1920-1926), Μεγ. Θησ.
του Υπ. Συμβ. (1925-1926), ανθ. Μεγ. Ταξ. από το 1927,
επιτ. Σεβ. των Στ. «Ελλάς» Αθηνών, «Αριστομένης» Καλαμών, επιτ. Σοφ. του Περιστ. «Δημητριάς» Βόλου.
Τιμολέων Φιλήμων
Υιός του φιλικού-γραμματέα του Υψηλάντη, Ιωάννη Φιλήμονος. Γεννήθηκε το 1831 στην Αθήνα, διδάκτωρ της
Νομικής, δημοσιογράφος της εφημερίδος «Αιών» που εξέδωσε ο πατέρας του και διευθυντής της. Βουλευτής Αττικής (1868-1874), συγκρότησε την Βιβλιοθήκη της Βουλής,
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, δήμαρχος
Αθηναίων.
Ως Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών
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Αγώνων με χορηγία του Αβέρωφ, διαμόρφωσε το Στάδιο και πρωτοστάτησε στην αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ως Μεγ. Διδ.
είπε την 27η Σεπτεμβρίου 1895 μεταξύ άλλων σε τεκτονική συνεδρία

«… Κατά τον Μάρτιον του προσεχούς έτους ο πεπολιτισμένος
κόσμος, αποτίων φόρον χάριτος και θαυμασμού εις την εν τη αρχαιότητι υπέρ της μορφώσεως του ατόμου εργασίαν του Ελληνικού
έθνους, κατ’ απόφασιν παρ’ αυτού αμέσως ληφθείσαν, αποστέλλει
αντιπροσώπους αυτού εις τας Αθήνας, όπως μετάσχωσι των αναβιούντων Ολυμπιακών αγώνων. Οι Ολυμπιακοί αγώνες υπήρξαν
ίδρυμα και επινόημα κατ’ εξοχήν στηριζόμενον επί της ιδέας της
υποστηρίξεως και της κραταιώσεως της αδελφότητος των λαών,
διότι εις την Ολυμπίαν εκαλούντο και εκεί συνήρχοντο πάντες οι
συγκροτούντες τον τότε πεπολιτισμένον κόσμον λαοί, καθ’ ας δε
ημέρας ετελούντο οι αγώνες πάσα εχθροπραξία μεταξύ των πόλεων
ή των κρατών έπαυε και ειρήνη επεκράτει εν μέσω του πεπολιτισμένου κόσμου. Εντεύθεν δε και ο οργανισμός των αγώνων τούτων
και η λειτουργία δεν υπήρξαν αλλότρια τοις σκοποίς και τη εργασία
του Τεκτονισμού. Και σήμερον οι Ολυμπιακοί αγώνες, αναβιούντες
και τελούμενοι επί χώρας ανακυπτούσης από μακραίωνος δουλείας,
επιβάλλουσι τοις Τέκτοσι την υπερτάτην υποχρέωσιν, όπως συντελέσωσιν εις την κρείσσονα και μεγαλοπρεπεστέραν τέλεσιν αυτών.
Ο αείμνηστος αδελφός, τοιαύτα κηρύττων, επίστευεν αδιστάκτως
ότι η φιλότης ισότητα απεργάζεται, την ισότητα εκείνην, ήτις διά
της καλώς νοουμένης φιλαλληλίας προάγει τα κατά τόπους εθνικά
δίκαια και κατ’ ακολουθίαν την εν ειλικρινεί συνεργασία σφυριλάτησιν της αληθούς κατ’ έθνη ελευθερίας, ης άνευ ανέφικτος η αδελφότης. Κεδνά φρονών, προσκείμενος εις τα Πυθαγορείους υποθήκας και πολλά απεκδεχόμενος εκ της ελληνοπρεπούς εμφανίσεως
του Τεκτονισμού, οργανισμού Ελληνικού την προέλευσιν, παρέμεινεν κατ’ οικογενειακήν παράδοσιν Φιλικός μέχρι της εις νέαν ζωήν
ματαστάσεως τη 7 Μαρτίου του 1898».
Διονύσιος Στεφάνου
Γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1837. Διδάκτωρ της Νομικής, μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, αρεοπαγίτης, βουλευτής Ζακύνθου, υπουργός
Δικαιοσύνης (1893-1897). Το 1898 διαπραγματεύεται την συνθήκη ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, το 1899-1900 τις εμπορικές συμβάσεις
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με την Τουρκία και τις αποζημιώσεις των ξένων της Αιγύπτου.
Συντάσσει με πρωτοβουλία του αδ. Στεφ. Σκουλούδη
υπόμνημα «περί των δικαιωμάτων των Ελλήνων». Πολιτικός σύμβουλος και αρχηγός του οίκου του Βασιλέως Γεωργίου του Α’. Απεβίωσε το 1911.
Εισήλθε στην Στ. «Αστήρ Ανατολής», υιοθετήθηκε στην
Στ. Πυθαγόρας (10 Δεκεμβρίου 1896). Διετέλεσε μέλος του
Υπ. Συμβ. και Μεγ. Διδ. της Μεγ. Ανατολής και συνεισέφερε
στην αποκατάσταση της ευρυθμίας του Τεκτονισμού.
Άλλοι Σεβ. της Στ. Πυθαγόρας ήσαν ο Ανδρέας Καλύβας, ο λόγιος,
ποιητής και δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ξένος, ο δικηγόρος Ιωάννης
Δαμουλιάνος, απόγονος Ζακυνθίων φιλικών, ο Αχιλλέας Καραβίας και
ο έμπορος Χρήστος Κανδρής. n
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Πως θα ήταν χωρίς
αυτούς;
“Χρονικόν Στ. Φίλιππος”
Ευάγγελος Χεκίμογλου
Δρ. Οικονομολόγος, συγγραφέας ιστορικών βιβλίων

Η

παρούσα ανακοίνωση αφορά τη Θεσσαλονίκη των αρχών
του εικοστού αιώνος. Έχει προσωπογραφικό χαρακτήρα και
εντάσσεται μέσα στο γενικό πλαίσιο μακροχρόνιας έρευνας
που διεξάγουμε με την Ευφροσύνη Ρούπα και άλλους ερευνητές για την
κοινωνική και οικονομική ιστορία της μεγάλης αυτής νοτιοευρωπαϊκής
πόλεως. Δυστυχώς, η ιστορία της Θεσσαλονίκης δεν αποτέλεσε ακόμη
αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας. Γι’ αυτό συνιστά ένα ανοχύρωτο
επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εναποτίθενται -είτε υπό μορφή προφορικής παράδοσης είτε υπό μορφή παρανοήσεων είτε ένεκα ανεπαρκούς
κατανοήσεως των ολίγων πηγών- πληθώρα λανθασμένων ειδήσεων
κάθε χρόνο.
Η δική μας έρευνα πραγματοποιείται με επιστημονική μέθοδο και
έχει ως βασικό γνώμονα την αποκάθαρση της συμβατικής γνώσης από
οιοδήποτε στοιχείο τής παράδοσης δεν τεκμηριώνεται από άλλες πηγές,
πόσο μάλλον, αν αντιφάσκει προς τις αρχειακές πηγές. Στόχος μας είναι
η ανασκευή των μύθων και η απόρριψη των εύκολων συμπερασμάτων.
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο έναν κατάλογο 51 προσώπων, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν ότι ίδρυσαν την τεκτονική
Στοά «Φίλιππος» και εντάχθηκαν σε αυτήν από το έτος 1907 (δηλαδή
πριν από 100 χρόνια) έως και το έτος 1911, δηλαδή κατά την πρώτη πενταετία του βίου της. Όπως θα δούμε, ωστόσο, υπήρχαν και άλλα κοινά
χαρακτηριστικά ανάμεσα στα 50 πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν
κατά τα επόμενα λεπτά, τόσο πριν από την περίοδο 1907-1911, όσο και
μετά από αυτήν.
Θα αναφερθούμε, πρώτον, στη δομή τής εν λόγω ομάδας και, δεύτερον, στην πολιτική και κοινωνική δράση των μελών της.

Εκ των πραγμάτων η προσέγγισή μας ίσως αφήσει ορισμένες απορίες σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το ιστορικό πλαίσιο, αν και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσουμε τη συναφή ορολογία,
ακόμη και εις βάρος της ροής του αφηγηματικού λόγου.
Δομή - Γεωγραφική σύνθεση

Κατά την πενταετία 1907-1911 οι εισελθόντες στη Στοά ανήλθαν σε
68 πρόσωπα.
Εξ αυτών 51 κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ενώ οι λοιποί 17 ήταν διασπαρμένοι σε
διάφορες πόλεις, που ανήκαν τότε στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Ιωαννίνων, κυρίως όμως στην Καβάλα, τη Δράμα και τις
Σέρρες.
Συνεπώς, το γεωγραφικό σχήμα των μελών περιλάμβανε έναν ισχυρό πυρήνα στη Θεσσαλονίκη και προεκτάσεις σε δέκα περίπου σημεία
στον προαναφερθέντα γεωγραφικό χώρο. Επρόκειτο δηλαδή για ένα
δίκτυο, το οποίο επέτρεπε τη μεταφορά ιδεών και ειδήσεων από ένα
μεγαλύτερο αστικό κέντρο προς άλλα μικρότερα.
Η λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ιδεών και ειδήσεων ενισχυόταν και από ένα άλλο χαρακτηριστικό της δομής, το σχήμα καταγωγής
των μελών που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα εξεταστεί
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αργότερα.
Ας σημειωθεί ότι τα πλείστα των κατοικούντων εκτός Θεσσαλονίκης
κατά την ανωτέρω περίοδο μελών είχαν συγγενείς στην πόλη, γεγονός
που διαπιστώνουμε είτε κατά την συγκεκριμένη πενταετία είτε αργότερα. Επίσης ορισμένοι από αυτούς μετοίκησαν στη Θεσσαλονίκη μετά το
1912.
Χρονική ακολουθία

Ο κατάλογος που μας απασχολεί σχηματίσθηκε στην εξέλιξη του
χρόνου ως εξής: Καταρχάς υπήρξε ένας πρωταρχικός πυρήνας 8 προσώπων, τα οποία συμμετείχαν σε άλλες Στοές προ του 1907. Ασφαλώς
τα πρόσωπα αυτά θα συνενώθηκαν πάνω σε κάποια κοινή ιδεολογική
βάση, και είναι γνωστός ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ιατρού Δημητρίου Μαργαρίτη. Πρακτικώς, πάντως, το σημείο επαφής πρέπει να ήταν η
Τράπεζα Αθηνών, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη το 1905,
αφού τρεις από τους οκτώ τέκτονες που ίδρυσαν τον «Φίλιππο» εργάζονταν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της τραπέζης,
Γεωργίου Χρυσάφη. Στον πυρήνα αυτό περιλαμβάνεται και ένας από
τους ηγέτες τής ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο Μάρκος Θεοδωρίδης, μετέπειτα βουλευτής και υπουργός.
Ο πυρήνας αυτός συνδέθηκε αμέσως μετά από την ίδρυση του Οργανισμού (δηλαδή το 1907) με οκτώ Θεσσαλονικείς, μεταξύ των οποίων
μια επιχειρηματική και κοινωνική προσωπικότητα, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, και ένας λαμπρός μέλλων πολιτικός, ο δικηγόρος Δημήτριος
Δίγκας. Επτά ακόμη Θεσσαλονικείς διεύρυναν τον πυρήνα το 1908 και
14 το 1909, που ήταν το έτος με τη μεγαλύτερη οργανωτική διεύρυνση.
Το 1910 εισήλθαν 7, το 1911 μόνον 4 και το 1912 υπήρξαν δύο μεταγραφές, χωρίς πραγματικές εισόδους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι το 1911 το οθωμανικό κράτος ενεπλάκη σε πόλεμο με την Ιταλία,
γεγονός που προκάλεσε πολλές ανωμαλίες στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Κατά τα άλλα, η οργανωτική ανάπτυξη έχει τη μορφή μιας
καμπύλης κανονικής κατανομής, ένδειξη ότι η ιδεολογική ώθηση και
οι επιρροές του πρωταρχικού πυρήνα είχαν αρχίσει να εξαντλούνται. Η
ένταξη νέων μελών μετά το 1912 έγινε σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ό,τι μέχρι το έτος εκείνο. Αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο
μιας άλλης μελέτης.

Ηλικιακή σύνθεση

Τα μέλη της εξεταζόμενης ομάδας των 51 Θεσσαλονικέων είχαν
γεννηθεί μεταξύ των ετών 1852 και 1885. Συνεπώς, το 1910 ήταν 25
ετών ο νεότερος και 58 ετών ο γηραιότερος, δηλαδή η διαφορά τους
δεν ξεπερνούσε τη μία γενεά. Ο μέσος αριθμητικός όρος της ηλικίας στο
σύνολο της ομάδας ήταν 35 ετών. Οι 38 από τους 51 ήταν κάτω των 39
ετών και οι 12 κάτω των 30 ετών. Συνεπώς, προκύπτει η εικόνα μιας
ομάδας ανθρώπων, που έτειναν να φτάσουν ή είχαν φτάσει στα όρια της
κοινωνικής ωριμότητας -με βάση τα δεδομένα της εποχής- διέθεταν
όμως ακμαίες βιολογικές δυνάμεις.
Σύνθεση ως προς την καταγωγή

Στην εξεταζόμενη ομάδα υπήρχαν δύο πυρήνες σε ό,τι αφορά την
προέλευση. Ποσοστό 34% είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά ποσοστό 40% προερχόταν από τους όμορους καζάδες Καστοριάς, Κοζάνης,
Γρεβενών, Κοριτσάς και Μοναστηρίου, το χώρο δηλαδή που όριζαν τότε
ως Δυτική Μακεδονία. Το συνολικό αυτό γεωγραφικό σχήμα ανταποκρίνεται στο γενικό σχήμα που διαπιστώσαμε σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του κοινωνικού στρώματος των επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης
κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Ανταποκρίνεται σε μια συνεχή ροή
επιχειρηματιών και επιστημόνων προς τη Θεσσαλονίκη, η οποία συνδέεται με τις ανάγκες της επαγγελματικής εξέλιξης τους.
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Η ύπαρξη δύο πυρήνων προέλευσης δείχνει ότι έχουμε δύο παράλληλα δίκτυα γνωριμιών. Το πρώτο είναι τοπικό και αποτελείται από Θεσσαλονικείς που γνωρίζονταν από την παιδική ηλικία τους, φοίτησαν στα ίδια
κοινοτικά σχολεία και κατοικούσαν μεταξύ των σημερινών οδών Αριστοτέλους και Δημητρίου Γούναρη, ενώ σε ορισμένους από αυτούς αναγνωρίζουμε κάποιο βαθμό συγγένειας ή γνωστή φιλική σχέση. Το δεύτερο
δίκτυο είναι οι προερχόμενοι από τη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σταδιακώς στη Θεσσαλονίκη ως ιατροί, φαρμακοποιοί και
έμποροι, βοηθούμενοι από συγγενείς ή συντοπίτες ήδη εγκατεστημένους
στην πόλη. Ωστόσο, μεταξύ των δύο δικτύων υφίσταται αλληλοσυσχέτιση, δεδομένου ότι και ορισμένοι από τους γεννηθέντες στη Θεσσαλονίκη
είχαν απώτερη καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία.
Θρήσκευμα

Επί των 51 κατοίκων της Θεσσαλονίκης που ήταν μέλη της εν λόγω
τεκτονικής Στοάς οι 3 μόνον ήταν Εβραίοι, ποσοστό δυσανάλογα χαμηλό
με τα πληθυσμιακά δεδομένα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων
της Θεσσαλονίκης, όπου οι δύο θρησκευτικές κοινότητες ήταν περίπου
ισάριθμες. Σε συνδυασμό με το σχήμα της καταγωγής, αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από τους αριθμούς υποφώσκει μία συνειδητή επιλογή
θρησκευτικού χαρακτήρα, η οποία διατηρήθηκε σταθερή στα χρόνια που
ακολούθησαν. Σε συνδυασμό με την κανονική κατανομή που διαπιστώσαμε σε ό,τι αφορά τη χρονική ακολουθία σχηματισμού της Στοάς και
τη σύνθεση ως προς την καταγωγή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε όχι
απλώς αναλλοίωτη ηγεσία -κάτι που επιβεβαιώνεται από τη σύνθεση
των πρώτων συμβουλίων- αλλά και αναλλοίωτη στρατηγική.
Επαγγελματικό σχήμα

Από επαγγελματικής απόψεως η εξεταζόμενη ομάδα χωρίζεται σε
τρεις ισομεγέθεις κατηγορίες: 30% επιχειρηματίες, 30% επιστήμονες
ελεύθερους επαγγελματίες (5 ιατροί, 3 φαρμακοποιοί, 3 δικηγόροι, 2
αρχιτέκτονες και 2 πολιτικοί μηχανικοί) και 40% μισθωτούς, κυρίως
στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.
Η επαγγελματική σύνθεση αντανακλούσε την αντίστοιχη δομή των
ανώτερων και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων της ελληνικής κοινότητας, αλλά με υποεκπροσώπηση των επιχειρηματιών.

Κοινωνική συμπεριφορά

Αφού είδαμε εν ολίγοις τη δομή της εξεταζόμενης ομάδας, θα εξετάσουμε στη συνέχεια την κοινωνική συμπεριφορά της, την οποία ορίζουμε ως ανάμειξη των μελών της στα γεγονότα της εποχής.
Κοινοτική ηγεσία

13 εκ των 51 μελών της ομάδας διατέλεσαν μέλη της ηγεσίας τής
ελληνικής κοινότητας κατά την περίοδο 1900-1910, και συγκεκριμένα
είτε της δημογεροντίας είτε της αντιπροσωπείας. Συνεπώς χειρίστηκαν
είτε σοβαρά θέματα αστικού δικαίου είτε τις βασικές υποθέσεις των
εκπαιδευτηρίων, του νοσοκομείου, του γηροκομείου και του ορφανοτροφείου της κοινότητας, όπως η ανέγερση και η επισκευή σχολείων,
η εκπαιδευτική πολιτική, η πρόσληψη, αξιολόγηση και απόλυση εκπαιδευτικού προσωπικού, η εξεύρεση και διαχείριση πόρων, κ.ο.κ.
Δεδομένου ότι στα 1910 μόνον οι 38 εκ των ανωτέρω ήσαν εκλόγιμοι κατά τον κανονισμό της ελληνικής κοινότητας βάσει του κριτηρίου
της ηλικίας, συμπεραίνουμε ότι ένας στους τρεις εκλόγιμους τέκτονες του καταλόγου είχαν εκλεγεί από τους συμπολίτες τους και είχαν
ασκήσει δημόσια λειτουργήματα. Συνεπώς, στους κόλπους της ομάδας
υπήρχε συσσωρευμένη γνώση των κοινοτικών θεμάτων, αλλά και ηγετικές ικανότητες.
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Ας σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 1900-1910 εξελέγησαν στα
κοινοτικά όργανα 123 άτομα. Συνεπώς, ένας στους δέκα από το σύνολο
των διατελεσάντων κοινοτικών ηγετών αυτής της περιόδου ήταν στα
1910 μέλος της Στοάς «Φίλιππος».
Διαπραγματεύσεις της Ελληνικής κοινότητας με τους Νεότουρκους

Το 1908 πραγματοποιήθηκαν κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ
της ελληνικής κοινότητας και των Νεοτούρκων. Από ελληνικής πλευράς επελέγησαν ως διαπραγματευτές τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο
(Δίγκας, Θεοδωρίδης) ήταν ήδη μέλη του «Φιλίππου». Οι διαπραγματεύσεις αυτές οδήγησαν στο σχηματισμό εκλογικών συνδυασμών στη
Μακεδονία, και την εκλογή Ελλήνων βουλευτών στην οθωμανική βουλή της περιόδου 1908-1912. Αν συγκρίνουμε αυτήν την αναλογία (δύο
προς τρία) με την προαναφερθείσα αναλογία γενικής συμμετοχής στα
διοικητικά σώματα της κοινότητας, δηλαδή 10%, αντιλαμβανόμαστε ότι
η πραγματική επιρροή των τεκτόνων του «Φιλίππου» ήταν αισθητά μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό.
Απογραφή 1913 και νέα λέσχη 1913

Αν το ειδικό βάρος του Οργανισμού στις τοπικές εξελίξεις ήταν
σημαντικό, δε συνέβαινε το ίδιο και στις μαζικότερες εκδηλώσεις και
οργανώσεις. Συναφές παράδειγμα είναι ο κατάλογος των «λογίων και
προκρίτων» της χριστιανικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο οποίος περιλάμβανε όσους επιθυμούσαν να συμβάλουν στη διενέργεια της πρώτης πληθυσμιακής απογραφής μετά την απελευθέρωση, την άνοιξη του
1913. Επί 447 ατόμων περιλήφθηκαν μόνον 17 μέλη του Οργανισμού
(ποσοστό 4%).
Ανάλογο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής απαντά και στη Νέα Λέσχη,
τυπική κοινωνική οργάνωση του ελληνικού στοιχείου της Θεσσαλονίκης, από τα 48 μέλη τής οποίας μόνον 2 ήταν ταυτοχρόνως και μέλη της
Στοάς «Φίλιππος».
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ανάλογο ποσοστό (δηλαδή 3,5%) συναντούμε και στον κατάλογο των
μελών του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού
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Σταυρού τής περιόδου 1914-1915. Επί 970 μελών, τα 33 είναι ταυτοχρόνως και μέλη της Στοάς. Στην περίπτωση, όμως,
που το έργο είναι κοινωφελές, δύο στα τρία μέλη της Στοάς
έσπευσαν να εγγραφούν στον Ερυθρό Σταυρό και να τον ενισχύσουν οικονομικώς. Επιπλέον, στις θέσεις του αντιπροέδρου και γενικού γραμματέως εναλλάχθηκαν τρία μέλη της
Στοάς, οι Φιλώτας Παππαγεωργίου, Γεώργιος Πεντζίκης και
Χαρίλαος Ζουμετίκος.

Δημήτριος Δίγκας

Εθνική Άμυνα

Πολύ ουσιαστική ήταν η συμμετοχή σε ένα άλλο συμβάν,
το οποίο δεν έχει φωτισθεί επαρκώς στην ελληνική ιστοριογραφία, το κίνημα της Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη, το
Σεπτέμβριο του 1916. Πολλοί πιστεύουν ότι το κίνημα αυτό
ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στην πραγματικότητα, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, το κίνημα προηγήθηκε των
δικών του πρωτοβουλιών, ή μάλλον, τον ανάγκασε να αναλάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες. Το κίνημα εκδηλώθηκε στη
Θεσσαλονίκη από τον Αύγουστο του 1915 και προετοιμαζόταν από το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Στον πυρήνα
του κινήματος υπήρχε εξαμελής μυστική επιτροπή, πέντε εκ
των μελών της οποίας (Δίγκας, Ζάννας, Αγγελάκης, Δούμας,
Μάνος) ήταν μέλη του «Φιλίππου».
Η δράση της επιτροπής αυτής, σύμφωνα με πρακτικό που
συνέταξαν τα μέλη της, ήταν αφενός άμεση και μυστική, αφετέρου έμμεση και φανερή. Το ιδεολογικό υπόβαθρό της ήταν
ότι η επίσημη Ελλάδα, μετά την αποχώρηση ολόκληρου σχεδόν του ελληνικού στρατού από τη Θεσσαλονίκη, «εγκατέλειψε τον Ελληνισμόν άνευ προστασίας» και ότι η «εις Μακεδονίαν εισβολή των προαιωνίων εχθρών τού Έθνους απειλεί
τα ύψιστα εθνικά συμφέροντα», διότι «ένεκα του διεθνούς
χαρακτήρος της Θεσσαλονίκης κινδυνεύει η υπόστασις του
ελληνικού στοιχείου κατόπιν της λυπηράς στάσεως του επισήμου Κράτους». Η εν λόγω ομάδα οργάνωσε καθ’ όλες τις
ενδείξεις το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας.

Γεώργιος Πεντζίκης

Εξ αριστερών Δημήτριος
Κοντορέπας, Γεώργιος
Διβόλης, Αθανάσιος Μάνος,
μέλη της φιλομούσου εταιρείας, φωτ. του 1912.

Αλέξανδρος Κράλλης
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Δημοτικό Συμβούλιο 1920

κοινή ομολογία των αντιπάλων του, Κωνσταντίνος Αγγελάκης.

Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένα στα τρία μέλη του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης της περιόδου 1917-1920 και ο ίδιος ο δήμαρχος
Αγγελάκης -που είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλουήταν μέλη του «Φιλίππου». Δηλαδή, 9 από τα 51 παλαιότερα μέλη της
Στοάς συμμετείχαν ταυτοχρόνως στη διοίκηση του δήμου.

Στον οικονομικό τομέα διακρίθηκε ο Γεώργιος Χρυσάφης,
γενικός διευθυντής της Τραπέζης Αθηνών και επιχειρηματίας, ο βιομήχανος Νικόλαος Καζάσης, εκ των σκαπανέων της
μακεδονικής βιομηχανίας, και ο έμπορος Αλέξανδρος Κράλλης, ιδρυτής μιας επιχειρηματικής δυναστείας βιομηχάνων
και εμπόρων, που ακμάζει συνεχώς από το 19ο αιώνα μέχρι
σήμερα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και ο σημαντικότερος αντιπολιτευτικός πόλος είχε ως ηγέτες τον Νικόλαο Μάνο και τον Δημήτριο Κοντορέπα, που
ήταν επίσης τέκτονες του «Φιλίππου».
Προσωπικότητες

Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση της «πολιτικής συμπεριφοράς»
της Στοάς «Φίλιππος» κατά την πρώτη οκταετία μετά από την απελευθέρωση. Κοινοτική ηγεσία, χειρισμοί με τους Νεότουρκους, διοίκηση
Ερυθρού Σταυρού, κίνημα Εθνικής Άμυνας και διοίκηση του δήμου ήταν
οι τομείς με σημαντική συμβολή μελών του «Φιλίππου», ενώ στις κρισιμότερες από αυτές τις δράσεις, στη συμφωνία με τους Νεότουρκους
και το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικώς
τεκτόνων της εν λόγω Στοάς υπήρξε καθοριστική.
Δε θα έπρεπε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επρόκειτο για ανθρώπους που κινούνταν στο παρασκήνιο, ούτε για ανθρώπους που ξεχάστηκαν. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ γνωστοί στην εποχή τους και ορισμένοι εξακολουθούν να είναι γνωστοί και
σήμερα. Στην περασμένη δεκαετία γράφτηκαν βιβλία ή αυτοτελείς μελέτες για τέσσερις από αυτούς, και έγιναν εκτενείς αναφορές σε άρθρα
σχεδόν για όλους τους υπόλοιπους. Η ιστοριογραφία τούς ανακαλύπτει
σιγά-σιγά, χωρίς βεβαίως να τους συνδέει επί τη βάσει της τεκτονικής
τους ιδιότητας. Κλείνοντας, θα θυμηθούμε μερικούς:
Στους πολιτικούς διακρίθηκε ο δικηγόρος Δημήτριος Δίγκας, κατ’ επανάληψη υπουργός με μεγάλο έργο, και ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Νικόλαος Μάνος, κατ’ επανάληψη εκλεγείς δήμαρχος. Για τα δύο αυτά πρόσωπα ο ομιλών είχε την τιμή να συγγράψει τη βιογραφία τους, αγνοώντας
την τεκτονική ιδιότητά τους. Σημαντικός πολιτικός υπήρξε ο επιχειρηματίας Μάρκος Θεοδωρίδης, κατ’ επανάληψη υπουργός και αυτός, αν και με
βραχυχρόνιες θητείες. Τέλος, στον πολιτικό χώρο πρέπει να αναφερθεί ο
επιχειρηματίας, διατελέσας βουλευτής και δήμαρχος, ο ευπατρίδης κατά

Στον τομέα της αρχιτεκτονικής αρκεί η παράθεση δύο ονομάτων, άνευ σχολιασμού: ο Αριστοτέλης Ζάχος και ο Ξενοφών Παιονίδης, οι οποίοι ενσάρκωσαν την έννοια της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη.
Στον τομέα της εκπαίδευσης έλαμψαν ο Παντελής Κοντογιάννης και ο Δημοσθένης Χαρδαλιάς.
Τέλος, η τοπική πολιτική και κοινωνική μικροϊστορία τής
Θεσσαλονίκης θα ήταν αδιανόητη χωρίς παράγοντες όπως
ο Χαρίλαος Ζουμετίκος, ο Αθανάσιος Καλλιδόπουλος, ο Γεώργιος Καρβουνίδης, ο Δημήτριος Κοντορέπας, ο Νικόλαος
Μπέλλας και ο Αλφόνσος Ασσαέλ. Ασφαλώς, η παράθεση
των ονομάτων είναι ενδεικτική, και υπήρχαν πολλοί άλλοι
σημαντικοί τέκτονες.
Όλοι αυτοί συμμετείχαν στον πυρήνα των 50 Θεσσαλονικέων που ξεκίνησαν το 1907, ακριβώς πριν από 100 χρόνια,
ένα αβέβαιο και ίσως επικίνδυνο εγχείρημα. Στη διαδρομή
προστέθηκαν πολλοί άλλοι εξ ίσου σημαντικοί. Υπήρξαν δημοτικά συμβούλια που οι συγκρούσεις γίνονταν ανάμεσα σε
πρόσωπα που συναντιόνταν τακτικά σε αυτήν την αίθουσα.

Δημήτριος Κοντορέπας

Ξενοφών Παιονίδης

Πώς θα ήταν χωρίς αυτούς; Το ερώτημα δεν έχει αντίκρισμα στην οπτική που αγνοεί το ρόλο των προσώπων στην
ιστορία. Αν όμως τα πρόσωπα διαδραματίζουν κάποιον ρόλο,
η δράση όσων προαναφέρθηκαν ήταν σημαντική και ο κοινός
τεκτονικός δεσμός τους είχε ασφαλώς μη μετρήσιμη, αλλά
εμφανή συμβολή. n
Ο Γεώργιος Σωτηρίου
(δεξιά) και ο Αριστοτέλης
Ζάχος (αριστερά) στο εσωτερικό του κατεστραμμένου
Αγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης.
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Ο προ των Βαλκανικών
πολέμων Συμβολικός
Τεκτονισμός στην
Μακεδονία
῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν.
Πολύβιος1
Θωμάς Δ. Ξένος

1. Πρόλογος

Η παροῦσα ἐργασία θὰ ἐπιχειρήσει, στο μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νὰ
διαπραγματευθεῖ ἕνα κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον πρωτότυπο ζήτημα,
τὴν ἱστορία δηλαδὴ τοῦ ἐν Μακεδονίᾳ συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ
τῶν ἀρχαίων ἐλευθέρων καὶ ἀποδεδεγμένων τεκτόνων. Τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ παρουσιάζει ἐγγενεῖς δυσκολίες καὶ ἰδιαιτερότητες. Κατ’
ἀρχὴν δὲν ὑπάρχει, ἐξ ὅσων τοὐλάχιστον γνωρίζω, κάτι ἀντίστοιχο
στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία. Ὅ,τι ὑπάρχει, εἶναι διάσπαρτες πηγὲς προερχόμενες εἴτε ἀπὸ τέκτονες, οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν
ἔζησαν οἱ ἴδιοι τὰ γεγονότα, ἤ, ἐφ’ ὅσον τὰ ἔζησαν, εἶχαν περιορισμένη εἰκόνα τους, δεδομένου ὅτι δὲν γνώριζαν, ὅπως ἦταν φυσικό,
τὰ παρασκήνια αὐτῶν. Τὸ ζήτημα περιπλέκεται ἀκόμη περισσότερο,
ἐὰν προστεθεί καὶ τὸ γεγονός ὅτι, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἱ
πρωταγωνιστὲς τῶν γεγονότων στὰ ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἀνιχνεύσει, ἔστω καὶ ἀμυδρῶς καὶ βεβαίως ὑπὸ
τὸ πρῖσμα ὑποκειμενικότητος, πέραν τῶν γνωστῶν πολιτικῶν καὶ
στρατιωτικῶν, καὶ τὶς τεκτονικές, συμβολές, πτυχὲς ἢ καὶ ἐπιπτώσεις, δὲν ἄφησαν κάποια γραπτὰ κείμενα2. Βεβαίως, θεωρῶ, προ-

1

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”, Tractatus Logico-Philosophicus,
Ludwig Wittgenstein
2 Βεβαίως, ὑπάρχουν ἱστορικὰ συγγράμματα, ἀναφερόμενα στὸν ἑλληνικὸ τεκτονισμό, ὁπως π.χ.
τῶν Μ. Πολλάτου, Χ”Πάνου καὶ Π. Κρητικοῦ. Αὐτὰ ὅμως πολὺ λίγα ἀναφέρουν τὸ παρὸν θέμα.

φανὲς ὅτι καίτοι ὁ Τεκτονισμὸς, φύσει καὶ θέσει δὲν πολιτεύεται, οἱ
τέκτονες, ὡς ἰδιαιτέρως εὐαισθητοποιημένοι περὶ τὰ κοινωνικὰ καὶ
ἐθνικὰ ζητήματα, εἶναι πλέον ἢ βέβαιον, ὅτι συμμετέχουν ἐνεργῶς
καί, στὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ, διαμορφώνουν πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐξελίξεις. Ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τελευταίου ὁρμώμενος, θὰ προσπαθήσω νὰ καταδείξω πῶς καὶ γιατὶ πολλὰ γεγονότα τοῦ 19ου καὶ 20ου
αἰώνα στην Μακεδονία φέρουν τεκτονικές, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον
ὑπογραφές, τοὐλάχιστον κατὰ τὸ ἰδεολογικό τους στῖγμα ἂν ὄχι καὶ
τὴν ὀργάνωση καὶ ὑλοποίηση.
Ὀφείλω νὰ ἀναφέρω, ὅτι τὰ ἀρχεῖα ἐκείνης τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἰταλίας, στὴν δύναμη τῆς ὁποίας ὑπήγοντο οἱ
σημαντικότερες καὶ ἀρχαιότερες τεκτονικὲς στοὲς στην Μακεδονία
εἴτε δὲν εἶναι προσβάσιμα εἴτε ἔχουν καταστραφεί κατὰ τὴν περίοδο
τῆς φασιστικῆς διακυβερνήσεως τῆς Ἰταλίας.
Τὰ πρακτικὰ τῶν ἐργασιῶν λοιπὸν τῆς στοᾶς «Φίλιππος» ὑπ’ ἀρ.
38 ἐν Ἀνατολῇ Θεσσαλονίκης, τῆς δευτέρας κατ’ ἀρχαιότητα ἑλληνόφωνης στοᾶς, συνιστοῦν ἕνα ἐκ τῶν πυλώνων ἐπὶ τῶν ὁποίων
ἑδράζεται ἡ παροῦσα εργασία. Τὰ πρακτικὰ αὐτά, μὲ ἕνα κενὸ διάστημα τῆς πρώτης τριετίας τοῦ βίου της, διετηροῦντο σχεδὸν πλήρη,
χάρι στὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν ἀφοσίωση τῶν μελῶν του3. Τὸ κενὸ
αὐτὸ τῆς προαναφερθείσης τριετίας δυστυχῶς δὲν ἐκαλύπτετο ἀπὸ
3

Διετηροῦντο μέχρι, πιθανότατα, τὸ 1978, ὅπως τοὐλάχιστον τεκμαίρεται καὶ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀναφέρονται στὸ πολύτιμο «Χρονικὸν Φιλίππου», ἐκδοθὲν τὸ 1959 γιά τήν ἐπέτειο τῶν
πενῆντα ἐτῶν του. Τὸ 2007 ὅμως, ὅταν ἄρχισε ἀπὸ τὸν γράφοντα ἡ συγγραφὴ τοῦ «Χρονικοῦ τῶν
ἑκατὸ ἐτῶν», διεπιστώθη ὅτι καὶ ὁ πρῶτος τόμος τῶν μνημονευθέντων πρακτικῶν εἶχε χαθῆ.
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ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν πρακτικῶν τῆς στοᾶς, δεδομένου ὅτι αὐτὰ εἶχαν καταστραφεί σὲ ἐμπρησμὸ τῆς πρώτης ἕδρας της τὸ 1910. Για
τὴν κάλυψη τῶν κενῶν λοιπὸν, χρησιμοποιήθηκε, ὡς μόνη ἀξιόπιστη πλέον ἀναφορά, τὸ «Χρονικὸν Φιλίππου» τῶν πενῆντα ἐτῶν,
μὲ σχεδὸν πλήρη ὅμως διασταύρωση τῶν στοιχείων, ἀπὸ τεκτονικὲς
ὁμιλίες ἱστορικοῦ περιεχομένου τῶν ἱδρυτῶν τῆς στοᾶς, τῶν ὁποίων ὑπῆρχαν εἴτε ἐκτεταμένες περιλήψεις, εἴτε, ἀπὸ μία πλήρη ἀνασκοπικὴ ὁμιλία τοῦ 1935, ἰδιαιτέρως πλουσία σὲ ἱστορικὰ τεκμήρια.
Ὅσον ἀφορᾷ τὶς ἄλλες δύο πρεσβυγενεῖς μακεδονικὲς στοές, τὴν
στοὰ «Ἀριστοτέλης» ἀρ. 36 ἐν Ἀνατολῇ Σερρῶν καὶ «Ἐλπὶς» ἀρ.
45 ἐν Ἀνατολῇ Δράμας, τὰ πρακτικὰ τῆς περιόδου αὐτῆς κατεστράφησαν εἴτε κατὰ τὸν Β’ Βαλκανικὸ πόλεμο ἢ κατὰ τὸν Α’ ἤ Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅταν οἱ πόλεις-ἕδρες αὐτῶν ἦσαν ὑπὸ Βουλγαρικὴ
κατοχή4. Πράγματι, ὅ,τι ἀπὸ αὐτὰ ἀπέμεινε εἶναι μὶα ἐπιστολὴ τοῦ
πρώτου γραμματέα τῆς στοᾶς «Ἐλπὶς» ἀρ. 45 ἐν Ἀνατολῇ Δράμας
τῆς 24ης Μαΐου 1959, ὅπου παρατίθενται ἀρκετὰ ἐνδιαφέροντα, ἂν
καὶ ὄχι πάντοτε ἀπολύτως ἀκριβῆ, ἐπαρκῶς αἰτιολογημένα καὶ τεκμηριωμένα ἢ πλήρη, στοιχεῖα.
Στὴν Θεσσαλονίκη ὅμως, ὅπως θά ἀναφερθεί στὰ ἑπόμενα, λειτουργοῦσαν ἀρκετὲς στοὲς ὑπὸ ξένες Μεγάλες Ἀνατολές. Τὰ ἀρχεῖα
τῶν στοῶν αὐτῶν, ποὺ ὁπωσδήποτε παριεῖχαν σημαντικότατες πληροφορίες, διηρπάγησαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς
ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀθήνα,
ὅπου εἶχαν ὑποχρεωτικῶς κατατεθεί καὶ ἐφυλάσσοντο, ὅταν οἱ ἐν
λόγῳ στοὲς ὑπήχθησαν στὴν Μεγάλη Στοὰ/’Ανατολὴ τῆς Ἑλλάδος.
Προφανῶς, λοιπὸν δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα διασταυρώσεως ἢ
συμπληρώσεως τῶν κενῶν ἀπὸ σύγχρονες τῶν γεγονότων ἐλληνικὲς
πηγές, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν ὑπάρχει δυνατότητα ἐλέγχου τῆς
ἀντικειμενικότητος τῶν παρατιθεμένων ἑρμηνειῶν τῶν γεγονότων
αὐτῶν. Τὰ ζητήματα ἑρμηνείας τῶν γεγονότων ποὺ προκύπτουν,
εἶναι πάρα πολλά, ἀφοῦ τὶς περισσότερες φορὲς οἱ παρατιθέμενες
πληροφορίες ἢ ἑρμηνεῖες εἶναι τόσο ἀντικρουόμενες, ποὺ μόνον ὡς
εἰκασίες μποροῦν νὰ ἀξιολογηθοῦν. Σέ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις,
4

Κατὰ τοὺς δύο Βαλκανικοὺς Πολέμους, οἱ Βούλγαροι εἶχαν καταλάβει τὶς Σέρρες. Τότε, ὅπως
ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὸ οἰκεῖο κεφάλαιο, ἐπυρπόλησαν μεγάλο τμῆμα τῆς πόλεως καὶ κατεστράφη τὸ κτίριο τῆς Στοᾶς. Τὸ 1941 πάλι, οἱ Σέρρες παρεδόθησαν, ὑπὸ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος,
στοὺς Βουλγάρους καὶ ἐνετάγησαν στὴν Βουλγαρικὴ ζώνη κατοχῆς. Λίγες ὅμως ἡμέρες πρὸ τῆς
συνθηκολογήσεως τῆς Ἑλλάδος, γνωστῆς οὔσης τῆς ἀντιτεκτονικῆς στάσεως καὶ δράσεως τοῦ Ναζισμοῦ, κατεστράφησαν, κατόπιν ἐντολῆς τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, τὰ ἀρχεῖα τῶν Στοῶν
Ἀριστοτέλης καὶ Ἐλπὶς ἀπὸ μέλη αὐτῶν προκειμένου νὰ μὴν περιέλθουν στους κατακτητές.
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προτιμήθηκε νὰ παρουσιασθοῦν, εἴτε μέσα στὸ κείμενο εἴτε ὑπὸ
μορφὴ ὑποσημειώσεων, ὅλες οἱ ἀναφερόμενες ἀπόψεις· ὅπου μάλιστα αὐτὸ ἦταν δυνατόν, ἐπιχειρήθηκε καὶ ἀξιολόγησή τους, στήν
βάση τῶν στοιχείων ποὺ διετίθεντο καὶ κατὰ τὸν ἀντικειμενικότερο,
κατὰ τὴν κρίση τοῦ γράφοντος, τρόπο. Βεβαίως, ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν
γιὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἴσως καὶ τὴν περίοδο μέχρι τοῦ τέλους τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἔκτοτε, τὰ
πράγματα εἶναι σαφέστερα, ἀφοῦ οἱ πηγὲς εἶναι πλουσιότερες καὶ
κυρίως οἱ πληροφορίες διασταυρώσιμες. Μάλιστα, πολλά, ὄχι κατ’
ἀνάγκη ἀντικειμενικὰ πάντοτε, στοιχεῖα ἐχουν ἀντληθεί ἀπὸ τεύχη
τοῦ περιοδικοῦ Πυθαγόρας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Πρὶν ὅμως ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἱστορία τοῦ τῆς Μακεδονίας, ὑπὸ
τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος Τεκτονισμοῦ, θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ προηγηθεί μία σύντομη εἰσαγωγὴ στὴν ἱστορία τοῦ συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἐν προκειμένῳ
δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν ἱστορία ἄλλων τεκτονικῶν τύπων, παρὰ τὸ
πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον της, παρὰ μόνον ἐφ’ ὅσον αὐτὴ σχετίζεται
ἢ συναρτᾶται ἀμέσως μὲ αὐτὴ τῶν συμβολικῶν. Ἐξ ἄλλου, τὸ Περιστύλιο Μακεδονία, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ πρῶτο στήν Θεσσαλονίκῃ
ἐργαστήριο τοῦ Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου ἱδρύθηκε τὸ 1912, λίγους μῆνες πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης.
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2. Ὁ Τεκτονισμὸς στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία

Ahmed ΙΙΙ

Περὶ τὸ 1721, ἐπὶ βασιλείας Ahmed ΙΙΙ5
(1703-1730), στὴν περιοχὴ τοῦ πύργου τοῦ
Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως φέρεται ὅτι λειτούργησε τεκτονικὴ στοά, ποὺ πιθανολογεῖται,
ὅτι ἱδρύθηκε ἀπὸ Γενουάτες, τῆς ὁποίας ὅμως
δὲν διεσώθησαν οὔτε τὸ ὄνομα οὔτε κάποια
ἄλλα στοιχεῖα6 καὶ τὴν ὁποία τὸ 1745 ἀποδοκίμασε μέ συνοδικό ἔγγραφο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Παΐσιος, ὅταν ἐδιάβασε τὸ ἑλληνικὸ
σέ βαθμὸ μαθητή7 τυπικόν της.

Συμφώνως πάντως πρὸς τὸν Celil Layiktez8,
ὁ πρῶτος γνωστὸς Τοῦρκος τέκτων ἦταν ὁ Sait
Çelebi Paşa, πρέσβυς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν Γαλλία καὶ κατόπιν Μέγας Βεζύρης, ἐνῷ ἐξ ἴσου γνωστὸς τέκτων ἐκείνης τῆς
περιόδου ἦταν καὶ ὁ Ibrahim Müteferrika9, ποὺ
μὲ τὸν Çelebi ἐγκατέστησαν καὶ λειτούργησαν
τὸ πρῶτο μουσουλμανικὸ τυπογραφεῖο στὴν
Κωνσταντινούπολη· ἀφοῦ, μέχρι τότε λειτουρIbrahim Müteferrika
γοῦσαν ἐκεῖ μόνον ἑλληνικὸ καὶ ἑβραϊκὸ τυπογραφεῖα. Τὸ 1738, ὁ πάπας Clement XII10, ἀφόρισε τοὺς καθολι5

6
7
8
9

10

Στὰ ἑπόμενα χρησιμοποιοῦνται ἐκτενῶς, μεταξὺ ἄλλων, στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῶν: Alister
Sim “The history of freemasonry”, (2005), M. Campus “Freemasonry in Ottoman Empire”, Celil
Layiktez “The history of freemasonry in Turkey, Paul Dumont “Freemasonry in Turkey: a byproduct of the western penetration, (European Review, 13.3, 481-493), Arrum Erlich “Sabbatean
Messianism as Proto Secularism” και Ibasiff Kassesian “The Young Turks. Who were they?”. Ἐν
προκειμένῳ ὅμως ὑπάρχει μία σύγχυση ἐκ μέρους τοῦ C. Layiktez, ἀφοῦ μεταξὺ 1702-1730 βασίλευε ὁ σουλτάνος Ahmed III καὶ ὄχι ὁ Osman III, ποὺ ἀναφέρει, ὁ ὁποῖος ἐβασίλευσε μεταξὺ
1754-1757.
Andréas Rizopoulos, Activités maçonniques avec arrière-plan politique –et réciproquement – en
Grèce au XIXe s., Cahiers de la Mediteranee, a Franc-Maçonnerie en Méditerranée XVIIIe - XXe
siècle, 72, 2006
Ὁ τέκτων συγγραφέας Ἀνδρέας Ριζόπουλος, ἀναφερόμενος σε αὐτό, διευκρινίζει ὅτι πρόκειται
περὶ γαλλικοῦ τεκτονικοῦ τυπικοῦ, τοῦ 1747, μεταφρασμένου στὴν ἑλληνική.
Celil Layiktez, The history of freemasonry in Turkey, http://www. freemasons-freemasonry.com/
layiktez.html
Στὴν πραγματικότητα, ὁ Ibrahim Müteferrika (1674-1745) ἦταν οὐγγρικῆς καταγωγῆς, οὐνίτης,
γεννηθείς στὴν Ρουμανία, πανεπιστήμων (μεταξὺ ἄλλων ἀστρονόμος, ἱστορικὸς, θεολόγος, οἰκονομολόγος, κοινωνιολόγος, γεωγράφος, φιλόσοφος κλπ.). Ὑπηρέτησε ὡς διπλωμάτης τῆς Ὑψηλῆς
Πύλης σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, καὶ ἐγνώρισε ἀπὸ πρῶτο χέρι τὶς φιλοσοφικὲς καὶ
πολιτικὲς κινήσεις τῆς ἐποχῆς, γεγονὸς ποὺ τὸν βοήθησε νὰ κατανοήσει τὴν συνέχεια τῆς ἀναγεννήσεως στὴν Εὐρώπη, τὸν προτεσταντισμὸ καὶ τὰ τῆς δημιουργίας τῶν μεγάλων αὐτοκρατοριῶν
τῆς ἐποχῆς του. Ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν τυπογραφία καὶ δημιούργησε τὰ πρῶτα κινητὰ τυπογραφικὰ
ἀραβικὰ στοιχεῖα.
Πάπας Clement XII, In Eminenti Apostolatus Specula, 28 Ἀπριλίου 1738

κοὺς τέκτονες. Προφανῶς, ὁ ἀφορισμὸς αὐτὸς
οὔτε ἀφοροῦσε οὔτε ἐπηρέαζε τοὺς χριστιανοὺς
τῶν ὑπολοίπων δογμάτων. Ὅμως, θρησκευτικοὶ
καὶ πολιτικοὶ κύκλοι11, ἐπικαλούμενοι τὸν παπικὸ ἀφορισμὸ ἔπεισαν τὸ 1748 τὸν σουλτάνο
Mahmud I νὰ θέσει ἐκτὸς νόμου τὸν Τεκτονισμὸ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Σαφῶς,
σὲ τοῦτο συνέτεινε καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὅλες οἱ
Mahmud I
εὐρωπαϊκὲς ὀργανώσεις, ποὺ ἔφερναν νέες ἰδέες
στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ σχέσεις καὶ οἱ ἐπιδράσεις τους
στὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες, ἐνδιέφεραν τὴν ὑψηλὴ πύλη καὶ παρακολουθοῦντο στενά. Μάλιστα, τότε λεηλατήθηκε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ μία ἀγγλικὴ στοὰ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ κατεστράφη
ὁλοσχερῶς ἡ σκευή της, χωρὶς ὅμως νὰ συλληφθοῦν μέλη της, ἐνῷ
διεσώθη καὶ ὁ κατάλογός τους. Πράγματι, ὁ βρετανὸς πρέσβυς ἔχοντας πληροφορηθεί τὸ τὶ θὰ συνέβαινε, εἶχε ἐνημερώσει ἐγκαίρως
τὰ μέλη της· ἀξίζει νὰ σημειωθεί, ὅτι ἡ στοὰ
αὐτὴ συνέχισε ἔκτοτε ἐργαζομένη ἀτάκτως μέχρι τὸ 1789, ὁπότε ἐξερράγῃ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση12.
Σύμφωνα μὲ τὴν τεκτονικὴ ἱστορία τοῦ
Gould13, ἐπιστολογράφος τῆς St James Evening
Post τῆς 24ης Μαΐου 1738, ἀνέφερε: «Ἀκοῦμε ἀπὸ
τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὅτι οἱ στοὲς τῆς Σμύρνης
καὶ τοῦ Χαλεπίου αὐξάνονται σημαντικὰ καὶ ὅτι
ἀρκετοὶ διακεκριμένοι Τοῦρκοι ἔχουν εἰσαχθεί

Alexander Drummond

11 Altay Birand, A Concise History of Freemasonry in the Ottoman Empire, ὅπου ἀναφέρεται στὸν
Celil Layıktez, “Osmanlı İmparatorluğunda Hürmasonluk: 1747’de Yunancaya Çevrilmiş Fransız
İfşaatları Üzerine Kısa Not” Mimar Sinan, sayı 118, 2000: Σύμφωνα μὲ τὸν Altay Biran ὅμως, ὅπως
κατέστη σαφὲς μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1789-1794 καὶ 1798-1801, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Νεόφυτος, ἐχαρακτήριζε τοὺς φιλοσόφους τοῦ διαφωτισμοῦ (Voltaire, Rousseau, Spinoza κλπ) ἀθέους
καὶ τέκτονες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔλθῃ σὲ συμφωνία καὶ μὲ τὸν Ἀρμένιο Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχαν ἀρκετὲς ὁμάδες κληρικῶν στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ποὺ δὲν διέκειντο ἀρνητικὰ ἢ ἀνταγωνιστικὰ πρὸς τὸν Τεκτονισμὸ καὶ οἱ ὁποῖοι μάλιστα
ὑπεστήριζαν ὅτι ὁ ἀφορισμὸς ἀφοροῦσε καὶ μποροῦσε νὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴ μόνον στοὺς Εὐρωπαίους
Χριστιανοὺς καὶ ὄχι καὶ στοὺς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἔπεισαν τὸν Σουλτάνο νὰ κηρύξει τὸν Τεκτονισμὸ ἐκτὸς νόμου. Κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη, ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ παρουσιάζει
χρονικὰ καὶ λογικὰ κενά, τόσον ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἐμπλεκομενα πρόσωπα, ὅσον καὶ τὴν χρονολογικὴ
σειρὰ τῶν γεγονότων.
12 Andréas Rizopoulos, Activités maçonniques avec arrière-plan politique –et réciproquement – en
Grèce au XIXe s., Cahiers de la Mediteranee, a Franc-Maçonnerie en Méditerranée XVIIIe - XXe
siècle, 72, 2006.
13 GOULD’S HISTORY OF FREEMASONRY THROUGHOUT THE WORLD VOLUME III,
chapter 17, p. 313, http://www.phoenixmasonry.org/goulds _history_volume_3.htm.
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σε αὐτές». Στὴν πραγματικότητα ὅμως, μόλις τὴν 3η Φεβρουαρίου
1748, ἱδρύθηκε ἡ πρώτη ὑπὸ ἀνεγνωρισμένη ἀρχή, στοὰ στὸ Χαλέπιο14,15, εἴτε ἀπὸ τὸν ἢ ὑπὸ τὴν αἰγῖδα τοῦ Alexander Drummond·
αὐτὴ μάλιστα ἦταν καὶ ἡ πρώτη ξένη στοὰ στὸ μητρῶο τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Σκωτίας. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ Τεκτονισμοῦ
τοῦ A. Lawrie16, (ἐκδ. 1804, σελ. 165), ὁ Drummond, πρὶν λάβει
τὸν τίτλο τοῦ περιφερειακοῦ Μεγάλου Διδασκάλου ἀπὸ τὴν Μεγάλη Στοὰ τῆς Σκωτίας, εἶχε ἐγκατασταθεί στὴν Ἀλεξανδρέττα, ὅπου
καὶ εἶχε ἱδρύσει ἀρκετὲς στοές. Στὰ πρακτικὰ τῆς στοᾶς Canongate,
Kilwinning, Ἐδιμβούργου, μὲ ἡμερομηνία 8 Ἀπριλίου 1752 ἀναφέρεται, ὅτι εἶχε ἐκδοθεί ἱδρυτικὸ δίπλωμα Στοᾶς στὸ Χαλέπι. Στὶς
24 Ἰουνίου 1760, ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Σεβ. τῆς στοᾶς αὐτῆς ζήτησε
τὴν ἄδεια νὰ παραιτηθεί καὶ πρότεινε ὡς διάδοχό του τὸν Alexander
Drummond, Esq., πρόξενο τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος στὸ Χαλέπι.
Τὸ 1762, ὁ W. Shirley, μαρκήσιος Fetters, τότε Μέγας Διδάσκαλος τῆς Ἀγγλίας, διόρισε τὸν Δρ Διονύσιο Μανασσῆ ὡς περιφερειακὸ Μέγα Διδάσκαλο Ἀσιατικῆς Τουρκίας καὶ Ἀρμενίας, θέση τὴν
ὁποία διετήρησε αὐτός, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσημο κατάλογο, μέχρι
τὸ 1805. Τὸ 1769, ἡ Μεγάλη Στοὰ τῆς Γενεύης ἵδρυσε Στοὰ στὴν
Κωνσταντινούπολη καί τὸ 1787 Στοὰ στὴν Σμύρνη. Σύμφωνα μὲ
τὸν C. Layiktez, τὸ 1786 χορηγήθηκε δεύτερο δίπλωμα ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὴν στοὰ Jean d’ Ecosse, Ἀνατολῆς Μασσαλίας στὴν
στοὰ Jean d’ Ecosse des Nations Reunies Ἀνατολῆς Σμύρνης17, ἡ
ὁποία φέρεται ἱδρυθεῖσα μεταξὺ 1751 καὶ 1778 καὶ ἡ ὁποία ἔπαυσε
να λειτουργεί τὸ 1826. Μάλιστα, ἀπὸ ἕρευνα τοῦ Π. Κρητικοῦ18,
προσθ. Μ. Διδασκάλου τῆς Μεγ. Στ. τῆς Ἑλλάδος, προκύπτει, ὅτι
το 1818 στὴν Θεσσαλονίκη ἐλειτούργησε θυγατρικὴ τῆς προηγουμένης στοά ὑπὸ τὸ διακριτικὸ ὄνομα Les Amis Reunis, μὲ Σεβ. τὸν
Κερκυραῖο Leon Tedesco.
Περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα, σύζυγος τοῦ Abdülhamid Ι (17741778), μητέρα τοῦ Mahmud ΙΙ, θετὴ μητέρα τοῦ Selim ΙΙΙ καὶ ἐπὶ
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σύμβουλός του, ἦταν ἡ Nakş-î-Dil Haseki
Vâlidā Sultân, πιθανότατα ἐξαδέλφη τῆς Ἰωσηφίνας τῆς συζύγου
14 Lettre de James Porter au Grande Vizir datée du 5 novembre 1748. Public Record Office (S.P.
97.33 Letters of the ambassadors at Constantinople
15 Ἀς σημειωθεί, ὅτι τὸ ἴδιο ἔτος ὁ σουλτάνος Mahmud I ἔθεσε τὸν στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία
Τεκτονισμὸ ἐκτὸς νόμου.
16 A. LAWRIE, The history of freemasonry drawn from authentic sources of information, 1804.
17 Τὸ πρῶτο ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε καταστραφεί στὴν πυρκαγιὰ τῆς Σμύρνης.
18 «100 Χρόνια Σ. Στ. Ἀριστοτέλης ‘Υπ’ Ἀρ. 36, Ἀν. Σερρῶν: Ἱστορικὸ Λεύκωμα», 2004
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τοῦ Ναπολέοντος Βοναπάρτη, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ὁποίας βρῆκαν κατάλληλο ἔδαφος ἀναπτύξεως στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία στοὲς
διαφόρων τεκτονικῶν τύπων καὶ δυνάμεων. Τὸ
1826 ὅμως, ὁ σουλτάνος Mahmud ΙΙ, στὰ πλαίσια τῆς ἀναδιοργανώσεως τοῦ στρατεύματος,
διέλυσε τὰ τάγματα τῶν γενίτσαρων, οἱ ὁποῖοι
κατὰ παράδοση ἀνῆκαν στὸ δόγμα Bektaşis1 καὶ
παραλλήλα ἀπαγόρευσε καὶ τὸ δόγμα αὐτό, μὲ
ἀποτέλεσμα ὁ Τεκτονισμός, ὁ ὁποῖος εἶχε παρουσιαστεί ὡς τύπος Bektaşis, νὰ ἀπαγορευτεί
καὶ πολλὰ ἐπιφανῆ μέλη του νὰ ἐξορισθοῦν.

Abdülmecid I

Στὴν πραγματικότητα συνεπῶς, μόλις περὶ
τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται
στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ὁ Τεκτονισμός.
Πράγματι, δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὸ διάταγμα
τῆς μεταρρυθμίσεως (Tanzimât) τοῦ 18392, ὁ
Τεκτονισμὸς ἄρχισε νὰ ἐμφανίζει ἀνοδικὴ καὶ
πάλι πορεία. Ὑπὸ τὴν βασιλεία τῶν Σουλτάνων
Abdülaziz
Abdülmecid I (1839-1861), Abdülaziz (18611876) καὶ Abdülhamid ΙΙ (1876-1909), διάφορες εὐρωπαϊκὲς τεκτονικὲς δυνάμεις ἵδρυσαν
μεγάλο ἀριθμὸ στοῶν σέ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Αὐτὸ ὀφειλόταν σὲ
πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους, σημαντικότεροι
τῶν ὁποίων ἦταν ἡ σὲ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ
ἐπίπεδο δυτικὴ ἐπιρροή, ἡ διείσδυση τῶν ἰδεῶν
καὶ ἰδεολογιῶν, ποὺ κυριαρχοῦσαν στὴν Εὐρώπη, καὶ φυσικὰ ἡ ἐπίδραση τῶν ἐπαναπατριζοAbdülhamid ΙΙ
μένων ἰδιωτῶν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἔχοντας
μορφωθεί ἢ ζήσει ἐκεῖ μετέφεραν τὶς νέες τάσεις καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ
νοοτροπία στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Βασικὸ παράγοντα ὅμως
ἀποτέλεσαν οἱ σημαντικότατες καὶ ποικίλλες ἐγγυήσεις, ποὺ δόθηκαν σὲ ὀθωμανοὺς καὶ ἀλλοδαπούς, συνεπείᾳ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ
διατάγματος τοῦ 1865.
Οἱ Ὀθωμανοὶ λοιπὸν καὶ ἰδιαιτέρως οἱ μὴ μουσουλμάνοι, ἀπέκτησαν, θεωρητικῶς τοὐλάχιστον, κάποια σαφῆ καὶ ἁπτὰ δικαιώματα, στὸ μέτρο φυσικὰ ποὺ κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεί γιὰ μία
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τόσο ὀπισθοδρομικὴ καὶ ἀνελεύθερη κοινωνία καὶ διοίκηση, ὅπως
ἡ ὀθωμανική, καὶ ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ αἰσθάνθηκαν προστατευμένοι ἔναντι τῆς αὐθαιρεσίας καὶ τοῦ αὐταρχισμοῦ τῆς ἐξουσίας·
μποροῦσαν πλέον νὰ ὀργανώνουν φιλανθρωπικὲς καὶ πολιτιστικὲς
ἑνώσεις χωρὶς φόβο ἐλέγχου καὶ νομικῶν κυρώσεων. Ὡς ἕνα βαθμὸ
πάλι, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Τεκτονισμοῦ στὴν δεκαετία 1850-1860 μπορεῖ
νὰ ἀποδοθεί καὶ στὸν Κριμαϊκὸ πόλεμο. Πράγματι, Βρετανοὶ καὶ
Γάλλοι στρατιωτικοί, ποὺ συμμετεῖχαν στὸν πόλεμο αὐτό, ἵδρυσαν
στοές, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες λειτούργησαν στὴν Κωνσταντινούπολη. Περὶ τὰ τέλη λοιπὸν τοῦ 1860 λειτουργοῦσαν στὴν Κωνσταντινούπολη δεκαπέντε Στοές, ἐκ τῶν ὁποίων τέσσερις ὑπὸ τὴν Μεγάλη
Στοὰ τῆς Ἀγγλίας, τέσσερις ὑπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας, πέντε τοὐλάχιστον ὑπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἰταλίας, μία
ὑπὸ τὴν Μεγάλη Στοὰ τοῦ Ἀμβούργου, μία ὑπὸ τὴν Μεγάλη Στοὰ
τῆς Ἰρλανδίας καὶ δύο ὑπὸ τὴν Γαληνοτάτη Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς
Ἑλλάδος. Γενικὸτερα, στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ μὲ ἐπίκεντρο τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ την Σμύρνη λειτουργούσαν ἕνδεκα
Στοὲς ὑπό τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας, μία ἐκ τῶν ὁποίων
στὴν Αἴγυπτο, δεκατέσσερις ὑπὸ τὴν Ἡνωμένη Μεγάλη Στοὰ τῆς
Ἀγγλίας, ὀκτὼ ἐκ τῶν ὁποίων στὴν Σμύρνη, ἕξι ὑπὸ τὴν Μεγάλη
Στοὰ τῆς Σκωτίας ἐνῶ ἄλλες δεκαοκτὼ μοιραζόνταν οἱ Μεγάλες
Στοὲς/Ἀνατολὲς τοῦ Ἀννοβέρου, τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἰσπανίας, τοῦ
Βελγίου καὶ τῆς Ἑλλάδος19.
Ἡ σύνθεση τῶν στοῶν αὐτῶν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς διασωθέντας καταλόγους τῶν μελῶν των, ἐπιτρέπει τὴν διάκρισή τους σὲ
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:
•

Στοὲς μόνον γιὰ εὐρωπαίους καὶ μάλιστα ἀποτελούμενες ἀπὸ
μέλη μίας ἐθνότητος ἀποκλειστικῶς.

•

Στοὲς ἀπὸ ὀθωμανοὺς ὑπηκόους συγκεκριμένης ἐθνότητος π.χ.
Ἕλληνες, Ἑβραίους, Ἀρμενίους κλπ.

•

Στοὲς ἀπὸ ὑπηκόους τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ διάφορες ἐθνότητες· ἡ στοὰ Veritas Ἀνατολῆς Θεσσαλονίκης γιά
παράδειγμα, τὸ 1908 εἶχε ὡς μέλη κυρίως Ἑβραίους, ποὺ ἦσαν

19 Στοιχεῖα γιὰ τὸν συνoλικὸ ἀριθμὸ τῶν στοῶν στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν
ἐργασία Freemasonry in Turkey, Kaya Pasakay and Semih Tezcan, ὅπου περιέργως, δὲν ἀναφέρονται, καίτοι κανονικές, οἱ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Γαληνοτάτης Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλάδος
λειτουργοῦσες στοές, ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων ὅμως εἶναι πολλαπλῶς διεσταυρωμένη. Προφανῶς,
δὲν ἀναφέρονται καὶ στοὲς ἄλλων τύπων ἢ μὴ κανονικές.
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καὶ οἱ ἱδρυτές της ἀλλὰ περιελάμβανε καὶ
τέσσερις Ἕλληνες, δύο Ἀρμενίους καὶ πέντε
Μουσουλμάνους, πιθανότατα ντονμέδες.
•

Στοὲς ὅπως οἱ προαναφερθεῖσες, ἀποτελούμενες ὅμως κυρίως ἀπὸ μουσουλμάνους
Τούρκους, Αἰγυπτίους, Πέρσες κ.α. Ἐδῶ
ἀξίζει νὰ ἀναφερθεί, ὅτι τὸ 1869 ἡ στοὰ
Bulwer20 Ἀνατολῆς Κωνσταντινουπόλεως
μεταξὺ τῶν ἄλλων, περιελάμβανε καὶ δερβίσιδες, ἐνῶ ἡ στοὰ «Union d’ Orient» ἐπὶ
δυνάμεως 143 τεκτόνων περιελάμβανε 53
ὑψηλοβάθμους μουσουλμάνους. Τέλος, ἡ
στοὰ Progrès (Πρόοδος), τῆς ὁποίας Σεβ.
διετέλεσε καὶ ὁ Ἕλληνας τραπεζίτης Σκαλιέρης εἶχε ὡς μέλη σημαντικὰ ὀνόματα τῆς
ὀθωμανικῆς ἐλίτ, ὅπως ὁ Mustafa Fazil, γόνος σημαντικοτάτης αἰγυπτιακῆς χεβιδικῆς
οἰκογενείας, ὁ πρίγκιπας Murad, ὁ μετέπειτα
σουλτάνος Murad V καὶ ὁ σημαντικὸς λογοτέχνης Nmik Kemal.

Murad V

Mustafa Fazil

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅμως, σημαντικὸς ἀριθμὸς σημαινόντων μουσουλμάνων, ἂν ὄχι ἡ πλειοψηφία των, διέκειντο ἐχθρικῶς πρὸς τὸν Τεκτονισμὸ θεωροῦντες αὐτὸν μὴ συμβατὸ πρὸς
τὸ Ἰσλάμ, ἄποψη ποὺ ἐνισχύθηκε σημαντικότατα ἀπὸ τὶς ἀντιτεκτονικὲς ἐνέργειες τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως, περὶ τὰ
τέλη τοῦ 19ου ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα, καὶ παρὰ
Nmik Kemal
τὶς προαναφερθεῖσες ἀπαγορεύσεις καὶ τοὺς
περιορισμούς, ποὺ θὰ ἀναλυθοῦν στὰ ἑπόμενα,
στήν Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη καὶ Θεσσαλονίκη λειτουργοῦσαν
ἀποδεδειγμένα ἕνδεκα ἀγγλικές, ἑπτὰ σκωτικές, δύο ἰρλανδικές, μία
πολωνική, δύο ἱσπανικές, πέντε γερμανικές, δεκαπέντε ἰταλικές, ἕξι
γαλλικές, δύο ἑλληνικὲς καὶ μία οὐγγρικὴ στοές· παράλληλα λειτουργοῦσαν καὶ ἀρκετὲς μὴ κανονικές στοές.
20 Ἡ στοὰ αὐτὴ ἔλαβε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν πρεσβευτὴ τῆς Μ. Βρεττανίας στὴν Κωνσταντινούπολη,
Sir Henry Bulwer, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπαρχιακὸς Μεγάλος Διδάσκαλος τῆς Ἐπαρχιακῆς
Μεγάλης Στοᾶς ὑπὸ τὴν ὁποία εἶχαν ἑνωθεί ωγγλικὲς στοές τῆς ὀθωμανικής ἐλευθερίας.
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Λόρδος Reading

Koca Mustafa Reşid Paşa

Şehzade Ahmed Nureddin
Efendi

Şehzade Ahmed Kemaleddin
Efendi
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Ἀπὸ τὰ μέχρι τώρα γνωστά, οἱ τεκτονικὲς
στοὲς στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, παρὰ τὶς
σαφεῖς ἀπαγορεύσεις τῶν Ἀρχαίων Συνταγμάτων καὶ τῶν Ὁριοθεσίων, περὶ μὴ ἀναμείξεως
δηλαδὴ τοῦ Τεκτονισμοῦ στὴν πολιτική, φαίνεται ὅτι ἔπαιξαν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν
διαμόρφωσή της. Οἱ περισσότερες στοὲς ἐξέφραζαν ἀνοικτὰ τὶς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις τους,
πολλὲς φορὲς μάλιστα ὑπηρετώντας καὶ προασπίζοντας, συγκεκαλυμμένα εἶναι ἀλήθεια
πάντοτε, τὰ συμφέροντα τῶν εὐρωπαϊκῶν
Μεγάλων Δυνάμεων. Ἔτσι, π.χ. ἡ «Etoile de
Bosphore» καὶ ἡ «L’ Union d’ Orient» προωθοῦσαν δυναμικὰ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς
ἐπιδιώξεις τῆς Γαλλίας μέσω τῶν «γαλλικῶν»
τεκτονικῶν ἰδεῶν. Τὸ ἴδιο βεβαίως συνέβαινε καὶ στὶς στοὲς ποὺ τελοῦσαν ὑπὸ ἰταλική,
ἀγγλικὴ κλπ τεκτονικὴ δύναμη, ἀφοῦ ὁπωσδήποτε ἡ ἀδελφικὴ ἀγάπη δὲν ἐμπόδιζε τὸν
μεταξύ τους ἀνταγωνισμὸ γιὰ τὴν στρατολόγηση ὑψηλοβάθμων ὀθωμανῶν. Τὴν ἐποχὴ τοῦ
Tanzimât λοιπὸν, οἱ Βρετανοὶ κατόρθωσαν νὰ
μυήσουν σὲ ἀγγλικὴ στοὰ τοῦ Bereketzade,
πλησίον τοῦ Γαλατᾶ, τῆς ὁποίας Σεβ. ἦταν ὁ
λόρδος Reading, τότε πρέσβυς τῆς Μ. Βρετανίας στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸν Μέγα Βεζύρη Koca Mustafa Reşid Paşa21 ἐνῷ λίγο ἀργότερα οἱ Γάλλοι μύησαν στὴν στοὰ Progrès
(Πρόοδος)22 τὸν πρίγκιπα Murad23, τὸν μετέ21 Ὁ Koca Mustafa Reşid Paşa (1800-1858) ἦταν ὀθωμανὸς πολιτικὸς καὶ διπλωμάτης, πρεσβευτὴς στὸ Παρίσι καὶ στὸ Λονδίνο,
ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν, ἕξι φορὲς Μέγας Βεζύρης καὶ ἀναμορφωτὴς
τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἦταν ὁ ἐμπνευστὴς καὶ κύριος
διαμορφωτὴς τοῦ Tanzimât.
22 Ἐν προκειμένω, ἐκ λάθους πιστεύω, ἀναφέρεται στὴν «Ἐπετηρίδα
Ἐνενῆντα Ἐτῶν» τῆς στοᾶς Ἐλπὶς Ἀνατολῆς Δράμας, ὅτι ἡ στοὰ
Πρόοδος ἱδρύθηκε τὸ 1868 ἀπὸ τὴν Γαληνοτάτη Μεγάλη Ἀνατολὴ
τῆς Ἑλλάδος· πιθανὸν αὐτὴ νὰ ἐπηρέαζε ἢ νὰ καθοδηγοῦσε τὸν
Σκαλιέρη. Περὶ αὐτοῦ ὅμως θὰ παρουσιασθοῦν ἀναλυτικὰ σχόλια
στὰ ἑπόμενα.
23 Μυήθηκε τὸ 1872 ἀπὸ τὸν Σεβ. τῆς στοᾶς Κλεάνθη Σκαλιέρη, ἀργότερα μάλιστα μυήθηκε καὶ στὸν 18ο τοῦ Ἀρχαίου Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου.

πειτα σουλτάνο Murad V, καὶ λίγο ἀργότερα καὶ τοὺς δύο ἄλλους
γιοὺς τοῦ Abdülmecid, πρίγκιπες Şehzade Ahmed Nureddin Efendi
καὶ Şehzade Ahmed Kemaleddin Efendi. Στὴν
ἴδια στοὰ ἐμυήθησαν τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ πέντε Μεγάλοι Βεζύρηδες, μεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶ ὁ Mithat Paşa, ποὺ ἦταν καὶ ὁ ὀργανωτὴς
τῆς πρώτης καθεστωτικῆς μεταρρυθμίσεως τῆς
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Μετὰ τὴν βάσιμα ἀμφισβητουμένη αὐτοκτονία τοῦ Abdülaziz3 στὶς 30 Μαΐου 1876, τὸν διεMithat Paşa
δέχθη στὸν θρόνο ὁ πρίγκιπας Murad, ὡς Murad
V, ὁ ὁποῖος εἶχε γαλλικὴ κουλτούρα, καὶ ὁ ὁποῖος ἐξεθρονίσθη μόλις
93 ἡμέρες μετά, προκειμένου νὰ μὴ προχωρήσει στὶς διὰ Συντάγματος δημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις, τὶς ὁποῖες προετοίμαζε24 καὶ
τὸν θρόνο του κατέλαβε ὁ ἑτεροθαλὴς ἀδελφός του Abdülhamid,
ἀφοῦ προηγουμένως διαπραγματεύθηκε μὲ τὸν Mithat Paşa καὶ
ἀποδέχθηκε τὸ θέμα τῆς συνταγματικῆς μεταρρυθμίσεως. Ταχύτατα
ὅμως ὑπανεχώρησε, τὸν ἐξόρισε καὶ τελικά πιθανότατα τὸν δηλητηρίασε4. Στὶς 13 Φεβρουαρίου 1878 ὁ Abdülhamid25 κήρυξε ἀπόλυτη
μοναρχία, ἡ ὁποία διήρκεσε τριάντα ἔτη. Τὸ ἴδιο ἔτος ὁ Κλεάνθης
Σκαλιέρης, Σεβ. τῆς στοᾶς Progrès, ἀντιδρώντας ὀργάνωσε μέσῳ
τεκτονικῶν κύκλων ἀποτυχημένη αἱματηρὰ ἀπαγωγὴ τοῦ Murad,
προκειμένου νὰ τὸν ἀποκαταστήσει πάλι στὸ θρόνο, γεγονὸς ποὺ
τελικά στοίχισε στὸν Σκαλιέρη καὶ τὴν ζωή του26.
Ὁ σουλτάνος Abdülhamid, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, γνώριζε ἀπὸ
πρῶτο χέρι γιά τὸν Τεκτονισμὸ καὶ φυσικὰ ἦταν ἄριστα πληροφορημένος για τήν ἐπιρροή του στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη γενικότερα καὶ κυρίως στὶς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἤξερε δηλαδή, ὅτι
οἱ περισσότεροι βασιλεῖς τῆς Εὐρώπης ἦσαν τέκτονες! Ἔτσι, προγραμμάτιζε ἐγκατάσταση Μεγάλης Στοᾶς στὴν Κωνσταντινούπολη,
ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας, ὡς Μέγας Διδάσκαλος, κατὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ
24 Κατ› ἄλλη, λογικά ἀπίθανη ἐκδοχή, ἐκθρονίστηκε λόγῳ πνευματικῆς ἀσθενείας!
25 Κατ› ἀρχὴν ὅλοι ἀνέμεναν ὅτι ὁ Abdülhamid θὰ εἶχε φιλελεύθερες ἰδέες, σὲ τέτοιο βαθμὸ μάλιστα
ὥστε κάποιοι συντηρητικοὶ νὰ τὸν θεωροῦν ἐπικίνδυνο μεταρρυθμιστή. Σε κάθε περίπτωση ὅμως
καὶ αὐτή, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες οἱονεὶ μεταρρυθμίσεις στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἀποδείχθηκε σχεδὸν ἀδύνατος. Πράγματι, ὅλα ἄλλαξαν, ὅταν ὁ ἀγγλικὸς στόλος προσέγγισε τὴν Κωνσταντινούπολη. Τότε ὁ σουλτάνος ἀνέστειλε, δὲν κατήργησε ὅμως, τὸ Σύνταγμα καὶ ἐξόρισε τὸν
Mithat Paşa.
26 Κατ› ἄλλους ἱστορικοὺς ὁ Σκαλιέρης, ὁ ὁποῖος εἶχε τεράστια περιουσία, κατόρθωσε νὰ διαφύγει
στὴν Ἑλλάδα, φυγαδευθεὶς ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Ἰταλοὺς τέκτονες, ὅπου πάμπτωχος πλέον ἀπέθανε
ἄσημος τὸ 1891.
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πρότυπα, θὰ ἦταν ὁ ἴδιος. Πίστευε, ὅτι ἔτσι, ἀφ’ ἑνὸς θὰ βελτίωνε
τὸ προφὶλ του στὸ ἐξωτερικό, ἀφ’ ἑτέρου θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγχει
τοὺς μὴ μουσουλμάνους καὶ διαρκῶς ἐπαναστατοῦντες ὑπηκόους
του. Πάντως, ποτὲ δὲν μυήθηκε στὸν τεκτονισμό· πιστεύεται μάλιστα ὅτι αὐτὸ ὀφειλόταν στὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ τέκτονες ἀντέδρασαν σθεναρὰ σὲ μία τέτοια προοπτική. Ἐνῷ λοιπὸν ἐδίωκε τὶς
κατὰ τεκμήριο ἐπαναστατικὲς τεκτονικὲς στοές τῆς Θεσσαλονίκης,
προέβαινε σὲ σημαντικὲς χορηγίες στὴν ἀγγλικὴ στοὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο27. Στὸ κλῖμα αὐτὸ, τὸ
1861, ἱδρύθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ
Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου, τὸ ὁποῖο ὅμως τέθηκε σέ ὕπνο πολὺ σύντομα.

13η Ἰουλίου 1909, τὸ Ὕπατο Συμβούλιο ἐκπροσώπησε ὁ πρίγκηπας Aziz Hasan Paşa. Μέλη
τῆς Μεγάλης Στοᾶς ἦσαν ὁ σουλτάνος Mehmet
Reşat V καὶ πολλοὶ διαπρεπεῖς πολιτικοὶ. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1909 - 1918 οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ, ποὺ ἀνῆκαν στὸ κυβερνῶν κόμμα, ἦσαν
τέκτονες π.χ. ὁ Mehmet Talat Sait Paşa, ἦταν
ταυτοχρόνως καὶ Μέγας Βεζύρης καὶ Μέγας
Διδάσκαλος τῆς Τουρκίας, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ὑψηλόβαθμοι στρατιωτικοὶ ἦσαν τέκτονες.
(Στὸν Πίνακα 1 ἀναφέρονται τὰ στοιχεῖα τῶν ἐν
Μακεδονίᾳ29 ἐργαζομένων Στοῶν).

Ἡ δεύτερη συνταγματικὴ μοναρχία, στὴν οὐσία, ὀφείλεται στὰ μέλη τῆς ὀργανώσεως Itihat
ve Teraki (Ἕνωσις καὶ Πρόοδος)28, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων ἦσαν τέκτονες. Αὐτοί, μετὰ
τὸ ἐπιτυχημένο κίνημα στὴν Θρᾴκη, ταχύτατα
ἐπεκράτησαν στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκθρόνισαν τὸν σουλτάνο Abdülhamid προκαλώντας
ὅμως, ὅπως ἦταν φυσικό, τὴν μήνη τῶν ἰσλαμιστῶν, ἐπὶ τῶν ὁποίων καὶ ἐπεκράτησαν βιαίως
μετὰ ἑξάμηνο περίπου. Ἡ συγκεκριμένη περίTalat Paşa
οδος καὶ τὰ γεγονότα της, παρὰ τὸ σημαντικὸ
ἱστορικὸ καὶ τεκτονικὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν -κατὰ τὸ Γάλλο μάλιστα ἱστορικὸ
Thierry Zarcone ἡ περίοδος 1908 - 1918 χαρακτηρίζεται «Τεκτονικὴ Πολιτεία»- ἐκφεύγουν
τῶν ὁρίων αὐτῆς τῆς ἐργασίας. Ἀξίζει ὅμως νὰ
σημειωθεί ὅτι στὶς 3 Μαρτίου 1909 ἐπανεδραστηριοποιήθηκε τὸ ἀπὸ τὸ 1861 ἐν ὕπνῳ Ὓπατο
Συμβούλιο τῆς Τουρκίας καὶ ἐγκατέστησε τέσAziz Hasan Paşa
σερις συμβολικὲς στοές, οἱ ὁποῖες μὲ τρεῖς ἰταλικές, δύο γαλλικές, μία ἱσπανικὴ καὶ δύο αἰγυπτιακὲς συνέστησαν
τὴν Μεγάλη Στοὰ τῆς Τουρκίας καὶ ἐξέλεξαν ὡς Μέγα Διδάσκαλο
τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν Talat Paşa, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε καὶ
πρωθυπουργός. Στὴν τελετὴ ἐγκαθιδρύσεως, ποὺ ἔλαβε χώρα τὴν

Ὁ ρόλος καὶ οἱ ἐπιδιώξεις κάποιων ἀπὸ αὐτὲς
τὶς στοὲς θὰ ἀναλυθοῦν, κατὰ τὸ δυνατόν, στὰ
ἑπόμενα. Οἱ πιὸ σημαντικὲς ἀπὸ αὐτές, ὑπὸ τὴν
ἔννοια ὅτι ἐπηρέασαν τὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς
ἐποχῆς, ἦσαν οἱ Macedonia Risorta, Labor et
Lux καὶ Veritas. Μεταξὺ τῶν μελῶν των περιMehmet Talat Sait Paşa
ελάμβαναν ἀξιόλογα στελέχη τῆς τοπικῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἐλίτ, ὅπως οἱ: Kâzım
Özalp Paşa, Mehmet Talat Paşa, μετέπειτα
Μέγας Βεζύρης, Mithat Şükrü Bleda, Mehmet
Cavit Bey30 μετέπειτα ὑπουργὸς οἰκονομικῶν,
Manyasizade Rafik Bey, μετέπειτα ὑπουργὸς
δικαιοσύνης, Kâzım Nami Duru, Cemal Paşa,
μετέπειτα ὑπουργὸς ναυτικῶν, Faik Süleyman
Paşa, İsmail Canbulat31, Hoca Fehmi Efendi,
Osman Adil Bey, Mehmet Servet Bey, Fazlı
Kâzım Özalp Paşa
Necip Bey καὶ ὁ πολὺς Emanuel Karasu Efendi5
Σεβάσμιος τῆς στοᾶς Macedonia Risorta. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ
σχετικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν διαδραμάτισαν

27 Στὸ βιβλίο τοῦ Π. Χατζηπάνου «Ἑλληνικὸς Ἐλευθεροτεκτονισμὸς 1740-1950», ἀναφέρεται ὅτι ὁ
Abdülhamid χορηγοῦσε 100 τουρκικὲς χρυσὲς λίρες κατ› ἔτος στὴν Ἰταλικὴ Στοά.
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Union_and_ Progress

Mehmet Reşat V

29 Πρακτικὰ Σ. Στ. Φίλιππος, Κοινὴ Συνεδρία τῶν Σ. Στ. Θεσσαλονίκης τῆς 27-2-1935, ὁμιλία Φιλῶτα Παππαγεωργίου, καὶ ἐργασία Φιλῶτα Παππαγεωργίου Ο ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, δημοσιευθεῖσα στό τεύχος Γ΄ τοῦ ἔτους 1912, σελίδες 109-111 «Ὑψηλάντης», τεκτονικοῦ
περιοδικοῦ ὀργάνου τοῦ ἑλληνικοῦ Τεκτονισμοῦ, ἐκδιδομένου ὑπὸ τῆς Στοᾶς «Ὑψηλάντης»”.
30 Ντονμὲς ως προς τὴν καταγωγή, οἰκονομολόγος καὶ μετέπειτα ὑπουργὸς οἰκονομικῶν καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Τουρκίας στὶς μετὰ τὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο διαπραγματεύσεις στὸ Λονδίνο καὶ το
Βερολίνο. Κατεδικάσθη καὶ ἐξετελέσθη δι’ ἀπαγχονισμοῦ γιὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Κεμάλ
τὸ 1926.
31 Μετέπειτα πολιτικὸς. Κατεδικάσθη καὶ ἐξετελέσθη γιὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Κεμάλ τὸ
1926.
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Πίνακας 1
Ὄνομα Στοᾶς

Μεγ. Ἀνατ.

Ἕδρα

Ἔτ. ἱδρ.

Macedonia1

Ἰταλίας

Θεσ/νίκη

1865

Macedonia Risorta

Ἰταλίας

Θεσ/νίκη

1901

Veritas

Γαλλίας

Θεσ/νίκη

1904

Ἀριστοτέλης

Ἑλλάδος

Σέρραι

1904

Labor et Lux

Ἰταλίας

Θεσ/νίκη

1906

Perseverencia

Ἰσπανίας

Θεσ/νίκη

1906

Φίλιππος

Ἑλλάδος

Θεσ/νίκη

1907

Avenir de l’ Orient

Γαλλίας

Θεσ/νίκη

1907

Steaua Salonicului

Ρουμανίας

Θεσ/νίκη

1907

Fazilet2

Ἰσπανίας

Θεσ/νίκη

1908

Tera e Sole

Ἰταλίας

Θεσ/νίκη

1909

Ἡράκλεια

Ἑλλάδος

Μοναστῆρι

1909

Φώτιος

Ἑλλάδος

Κορυτσᾶ

1909

Dr Sebastiao de Megalhàes Lima

Πορτογαλίας

Θεσ/νίκη

1911

Progres

Ρουμανίας

Θεσ/νίκη

1911

Phoenix

Ἰταλίας

Θεσ/νίκη

19183

σημαντικότατο ρόλο στὰ γεγονότα ποὺ ἐπακολούθησαν, τόσο κατὰ
ὅσο καὶ μετὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων.
Πράγματι, ὁ τοῦρκος δημοσιογράφος Ilhami
Soysal γράφει ἀναφερόμενος στὴν σχέσh Tεκτονισμοῦ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑνώσεως
καὶ Προόδου (İttihat ve Terakki Cemiyeti): «Οἱ
στοὲς «Macedonia Risorta» καὶ Veritas στὴν
Θεσσαλονίκη, ὅπου οἱ Τοῦρκοι ἦσαν κατ’ ἀρχὴν μειοψηφία, σταδιακὰ ἔγιναν τὸ κέντρο
συναντήσεως καὶ στρατολογήσεως και τελικά
τέθησαν ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους. Οἱ ἡγέEmmanuel Karasu
τες τῆς ἐπιτροπῆς İttihat ve Terakki, Talat Paşa,
Mithat Sukru Bleda, Kazim Paşa, Manyasizade
Refik, Kazim Nami Duru, ὁ συνταγματάρχης32 Naki, ὁ διοικητὴς χωροφυλακῆς τῆς Δράμας Huseyin Muhittin33, ὁ οἰκονομικὸς ἐλεγκτὴς
Ferit Aseo, ἀνῆκαν στὴν στοὰ Macedonian Risorta. Οἱ Emmanuel
Karasu, Cemal Paşa, Faik Suleyman Paşa, Ismail Canbolat, Hodja
32 Kατόπιν βουλευτὴς Mus
33 Περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνθελληνικῆς δράσεώς του στὴν Δράμα, θὰ γίνῃ ἐκτενεστέρα ἀναφορὰ καὶ στὰ
ἑπόμενα.

Fehmi Efendi, Mustafa Dogan, Mustafa Necip34
ἐμυήθησαν ὅλοι στὴν Veritas. Ὁ Talat Paşa, ποὺ
κατόπιν ἔγινε πρωθυπουργός, καὶ ὁ συνταγματάρχης Naki ἦταν ἐνεργοὶ τόσο στὴν Veritas
ὅσο καὶ στὴν Macedonia Risorta. Ἂν καὶ αὐτὲς
οἱ δραστηριότητες συνεχιζόταν στὴν Θεσσαλονίκη, ὁ Abdülhamid ἐπειδή διέβλεψε τὸν μεγάλο κίνδυνο ἀπὸ τοὺς τέκτονες προσπάθησε νὰ
περιορίσει τὶς τεκτονικὲς στοές· εἶχε μάλιστα
ὀργανώσει ἕνα δίκτυο πληροφοριοδοτῶν προκειμένου νὰ γνωρίζει τὶς πολιτικές, ἀντικαθεστωτικές και ἐπαναστατικὲς δραστηριότητές
τους.
Ὁ Μέγας Διδάσκαλος Kemalettin Apak ἀναφέρεται στὰ γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου,
ὡς ἑξῆς: «Ὁ σουλτάνος Abdülhamid II φοβόταν τοὺς τέκτονες. Προσπαθοῦσε συστηματικὰ
νὰ τοὺς διώξει καὶ νὰ τούς περιορίσει καὶ προφανῶς οἱ φόβοι του δὲν ἦσαν ἀβάσιμοι». Ὁ
ἔκπτωτος σουλτάνος Murad V, ὁ ὁποῖος ὅπως
προανεφέρθη ἦταν τέκτων, ἀπεβίωσε τὸ 1904,
ἀπαλλάσσοντας τὸν Abdülhamid ἀπὸ ἕνα βραχνά. Λίγα χρόνια ἀργότερα, ἐκδηλώθηκε τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων, στὸ ὁποῖο οἱ τέκτονες
τῆς Ρωμυλίας35 ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο. Αὐτοὶ
ἀνάγκασαν τὸν Abdülhamid να ἀποδεχθῇ καὶ
νὰ κηρύξει τὴν δεύτερη κοινοβουλευτικὴ μοναρχία τὸ 1908.

Cemal Paşa

Faik Suleyman Paşa

Kemalettin Apak
Ὁ Abdülhamid δὲν δίωκε τοὺς τέκτονες
36
στὴν Κωνσταντινούπολη μόνον . Στὴν Θεσσαλονίκη, ὑπῆρχαν πάρα πολλοὶ πράκτορές του. Μάλιστα, μυστικοὶ
πράκτορες παρακολουθοῦσαν τὶς στοὲς καὶ κατέγραφαν τὶς κινήσεις
τῶν μελῶν τους συστηματικά. Ἡ ἐπιρροὴ του ὅμως στὴν Θεσσαλονίκη δὲν ἦταν ἀνάλογη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ ἡ Θεσσα34 Ἀργότερα πυροβολήθηκε καὶ ἐφονεύθη κατὰ τὴn ἐπιδρομὴ στὸ Babiali
35 Ὡς Ρωμυλία ὁριζόταν ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἡ περιοχὴ ποὺ περιελάμβανε τὴν
Νότιο Βουλγαρία, τὴν Θρᾴκη, τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Κεντρικὴ καὶ Νότιο Ἀλβανία.
36 Ὅπως πολλαπλῶς ἀναφέρεται, ἡ πολιτική του ἔναντι τοῦ Τεκτονισμοῦ δὲν ἦταν σταθερὴ καὶ συνεπής. Ἐποίκιλε, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων καὶ τῶν ἐπιδιώξεών του.
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λονίκη, τὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ τὸ Μοναστῆρι δὲν τελοῦσαν ὑπὸ τὸν
ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας.
Ἐν ὀλίγοις, ὁ Τεκτονισμὸς διεδραμάτισε ἐνεργὸ ρόλο κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ τελευταίου μισοῦ αἰῶνα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ βεβαίως καὶ στὴν σύγκρουσι μεταξὺ Abdülhamid καὶ νεοτούρκων. Οἱ τέκτονες, πλαισιώνοντας τοὺς νεοτούρκους, κατέστησαν ἰσχυροὶ μέσα στὸ κίνημα. Εἶναι ἐπίσης γεγονός, ὅτι οἱ Ἕλληνες
τέκτονες τῆς Μακεδονίας ὑπεστήριξαν ἐνεργά τοὺς νεοτούρκους·
τὸ ἂν τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων ἀθέτησε ὅλες τὶς διακηρυχθεῖσες
θέσεις καὶ λειτούργησε σωβινιστικὰ ἐναντίον τοῦ ἑλληνισμοῦ ἦταν
κάτι τὸ ὁποῖο τότε οὔτε ἦταν δυνατὸν νὰ προβλεφθεί, πολὺ περισσότερο νὰ ἀποτραπεί.

3. Ἡ Ἵδρυσις τῆς Στοᾶς «Ἀριστοτέλης» ἀρ. 36 ἐν
Ἀνατολῇ Σερρῶν

Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ 20ου αἰῶνα εἶχε καταστεί σαφὲς ὅτι ἡ κατάσταση στην Μακεδονία ἦταν πλέον κρίσιμη. Ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη
τοῦ 19ου αἰῶνα εἶχαν ἀπερίφραστα ἐκδηλωθεί οἱ διεκδικήσεις τῆς
Βουλγαρίας ἐπὶ τῆς Μακεδονίας. Εἶχε προηγηθεί ὅμως μία σειρὰ
γεγονότων στὴν περιοχή, ποὺ ἐνεθάρρυναν τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ
καὶ τὸν μεγαλοϊδεατισμὸ τῆς Βουλγαρίας. Πράγματι, μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Βερολίνου τοῦ 1881, ποὺ ἀναθεώρησε τὴν πρὸ ὀλίγων ἑτῶν
(1876) ὑπογραφεῖσα συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου μεταξὺ Ρωσίας καὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, αὐτονομήθηκε ἡ ἑλληνικοτάτη
Ἀνατολικὴ Ρωμυλία. Ἡ συνθήκη προέβλεπε χριστιανὸ κυβερνήτη,
ποὺ θὰ ὁριζόταν μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη Τουρκίας καὶ Μεγάλων
Δυνάμεων ἐνῷ τὴν ἐσωτερικὴ τάξη θὰ διεσφάλιζε ἐθνοφρουρά ἀπό
ντόπιους. Πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας ὁρίστηκε ἡ Φιλιππούπολη (τὸ
σημερινὸ Πλόβντιβ) καὶ κυβερνήτης, ὁ πρίγκηπας Ἀλέξανδρος τῆς
Βουλγαρίας. Τὴν 6η Σεπτεμβρίου 1885, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη του,
ἐθνικιστές Βούλγαροι τῆς Ρωμυλίας ὀργάνωσαν πραξικόπημα καὶ
κήρυξαν τὴν ἕνωσή της μὲ τὸ πριγκηπάτο τῆς Βουλγαρίας. Ἡ Τουρκία δὲν ἀντέδρασε· ἡ Ρωσία ὅμως ἐξεδήλωσε τὴν ἀντίθεσή της στὴν
πρωτοβουλία αὐτὴ καὶ μὲ διαταγὴ τοῦ τσάρου Ἀλεξάνδρου Γ’ ἀπέσυρε ὅλους τοὺς Ρώσους ἀξιωματικοὺς καὶ συμβούλους τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ. Ἡ Σερβία καὶ ἡ Ἑλλάδα διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὴν
κατάφωρη καταπάτηση τῆς συνθήκης τοῦ Βερολίνου καὶ ἡ Σερβία

Πολιτικός χάρτης μετά την συνθήκη του Βερολίνου (1878)
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Η Συνθήκη που άλλαξε την ελληνική ιστορία!

τὴν 14η Νοεμβρίου κήρυξε τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Βουλγαρίας,
ἀπαιτῶντας τὴν παραχώρηση τμήματός της. Ἡ ἧττα της ὅμως στὴν
μάχη τῆς Σλίβνιτσας (17-19 Νοεμβρίου) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν
προέλαση τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ στὴν Σερβία· τελικῶς, συμφωνήθηκε ἀνακωχή, ὅταν ἡ Αὐστρουγγαρία ἀπείλησε νὰ εἰσέλθει στὸν
πόλεμο στὸ πλευρὸ τῆς Σερβίας. Ἡ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου (3
Μαρτίου 1886) ἐπανέφερε τὰ προπολεμικὰ σερβοβουλγαρικὰ σύνορα, παρεχώρησε ὅμως τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία στὴν Βουλγαρία.

λῖτες. Τὴν 16η Ἰουλίου 1906, κατόπιν ἐμπρηστικῶν ἀνθελληνικῶν
δημοσιευμάτων βουλγαρικῶν ἐφημερίδων, ἔγινε μεγάλο συλλαλητήριο καὶ ταραχές, ὁπότε ὁ βουλγαρικὸς ὄχλος κατέστρεψε σπίτια,
ἐκκλησίες καὶ σχολεῖα τῶν Ἑλλήνων σε ὁλόκληρη τὴν Ἀνατολικὴ
Ρωμυλία· τότε, περίπου 37.000 Ἕλληνες πέρασαν στὴν Ἑλλάδα
καὶ ἐγκατεστάθησαν κυρίως στὴν Θεσσαλία, ἐνῶ ἄλλοι παρέμειναν στὴν Βουλγαρία. Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη δυναμικὴ ἐκδήλωση τῆς
ἀποπείρας δημιουργίας τῆς μεγάλης Βουλγαρίας. Τὸν Αὔγουστο τοῦ
1903 ἐκδηλώθηκε ἡ ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν, ποὺ ἀμφισβήτησε εὐθέως τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Προφανῶς, ὅπως προαναφέρθηκε, αὐτὴ δὲν ὑπῆρξε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ.

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1886 οἱ στόλοι πέντε εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων
ἀπέκλεισαν τὰ λιμάνια τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε κηρύξει ἐπιστράτευση ἀπό τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1885. Στὶς ἀρχές πάντως τοῦ 20ου αἰῶνα, στὰ πλαίσια δημιουργίας τοῦ Βουλγαρικοῦ
ἐθνικοῦ κράτους, ἔγιναν ἀπηνεῖς διωγμοὶ κατὰ τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων
καὶ τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ποὺ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα
τὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν μὲ μεταφορὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Εἰδικότερα, τὸ 1906, μὲ τὸν νόμο
«Περὶ Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως» τοῦ 1891, καταργήθηκαν τὰ ἑλληνικά σχολεῖα καὶ ἐγκατεστάθηκαν σε αὐτὰ βούλγαροι διδάσκαλοι
ἐνῷ στὶς ἕδρες τῶν ἑλληνικῶν μητροπόλεων, βούλγαροι μητροπο-

Τὸ 1903 λοιπόν, ἡ Γαληνοτάτη Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος
ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τοῦ κρίσιμου τῆς καταστάσεως καὶ βεβαί-

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1904 ἔχουμε τὴν «ἐπίσημη» ἐμπλοκὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὰ μακεδονικὰ πράγματα μὲ τὴν συνάντηση τοῦ
καπετὰν-Κώττα, ἐπὶ κεφαλῆς ἀντιπροσωπείας τῶν Κορεστίων, μὲ
τὸν διάδοχο Κωνσταντῖνο καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα τὸν Φεβρουάριο τοῦ ἰδίου ἔτους πρώτη περιοδεία στὴν Μακεδονία τοῦ μακεδονομάχου, ἐθνομάρτυρα καὶ τέκτονος Παύλου Μελᾶ. Βεβαίως, ἡ
προσέλευση ἐθελοντῶν μαχητῶν κορυφώθηκε μὲ τὸ τραγικὸ γεγονὸς τῆς θυσίας τοῦ Παύλου Μελᾶ τὴν 13η Ὀκτωβρίου 1904 στὴν
Σιάτιστα (σημερινὸ Μελᾶ).
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ως καὶ τῆς εὐθύνης της ἔναντι τοῦ ἔθνους, ἀποφάσισε τὴν ἵδρυση,
κατόπιν αἰτήσεως ἐγκρίτων Σερραίων, στοᾶς, ὑπὸ τὸ διακριτικὸ
ὄνομα «Ἀριστοτέλης»37. Περὶ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ἐνημερώθηκε
ἡ ἐν Ἀνατολῇ Θεσσαλονίκης καὶ ὑπὸ τὴν αἰγῖδα τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἰταλίας στοὰ Macedonia Risorta. Πράγματι, εἶχε δοθεί
ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος ὁ πληρεξούσιος πίνακας ὑπ’
ἀρ. 601 στὸν Ἰωάννη Παπάζογλου, γραμματέα τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου Σερρῶν, προκειμένου νὰ προβεί σὲ μυήσεις τεκτόνων στήν
Μακεδονίᾳ. Σκοπὸς τῆς ἱδρύσεως τῆς στοᾶς, πέραν τοῦ τεκτονικῶς
προφανοῦς, ἦταν ἡ προάσπιση τῶν ἐθνικῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ δίπλωμα ἱδρύσεως τῆς Στοᾶς ἐκδόθηκε τὴν 6η Ἰουνίου
190438. Ἱδρυτικὰ μέλη της ἦταν οἱ:
37 Ἡ ἀρχικὴ αἴτηση ἦταν γιὰ ἵδρυση Στοᾶς ὑπὸ τὸ διακριτικὸ ὄνομα «Μέγας Ἀλέξανδρος», αἴτημα
τὸ ὁποῖο δὲν ἰκανοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολή.
38 Στὸ βιβλίο «100 Χρόνια Σ. Στ. Ἀριστοτέλης ‹Υπ› Ἀρ. 36 ἐν Ἀν. Σερρῶν, 1904-2004, Ἱστορικὸ
Λεύκωμα» ἀναφέρεται (σελ. 19), προφανῶς ἐκ λάθους, ὅτι ἡ αἰτηση ἱδρύσεως ὑπεβλήθη στὶς 8-81904 ἐνῶ τὸ δίπλωμα ἐξεδόθη στὶς 6-6-1904. Ἐπίσης, δὲν ἀναφέρεται ἡ θέση ποὺ κατεῖχε κάθε
μέλος στὸ συμβούλιο τῆς στοᾶς. Στὴν ἰδία σελίδα ἀναφέρεται, ὅτι στὶς 5-7-1904, σύμφωνα μὲ τὴν
τεκτονικὴ ἱστορία τοῦ Χατζηπάνου, ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἔγγραφο πρὸς τὴν
στοὰ Macedonia Risorta, μὲ τὸ ὁποῖο τῆς ἐγνώριζε ὅτι ἐξουσιοδοτοῦσε τὸν τέκτονα Ἰ. Παπάζογλου
νὰ προβεί, κατ’ ἐντολὴν της, σὲ μυήσεις Ἑλλήνων προκειμένου νὰ στελεχώσουν τὴν ὑπὸ ἵδρυση
στοὰ γιὰ ἐθνικοὺς λόγους. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, τέτοια ἐνημέρωση εἶναι μάλλον ἀπίθανον νὰ
ἔλαβε χώραν, ἀφοῦ ἦταν ἤδη γνωστὸς στὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς Τούρκων καὶ
ντονμέδων στρατιωτικῶν, ποὺ ἦσαν μέλη της.

•

Ἰωάννης Παπάζογλου: γραμματέας τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου
Σερρῶν καὶ πρῶτος Σεβ. τῆς στοᾶς.

•

Ἰωάννης Θεοδωρίδης: ὑποπρόξενος τοῦ ἀγγλικοῦ προξενείου
Σερρῶν, δεύτερος Σεβ. τῆς στοᾶς (1905-1906).

•

Σ. Ματαλόν (δὲν ὑπάρχουν ἄλλα διαθέσιμα στοιχεῖα γι’ αὐτόν).

•

Γιόζεφ Φαρατζῆ: διευθυντὴς τῆς αὐστροελληνικῆς ἑταιρείας καπνοῦ.

•

Γ. Σφήκας: συνεργάτης τοῦ πρώην προξένου Σερρῶν (1903) καὶ
τέκτονος Ἴωνα Δραγούμη.

•

Ἰωάννης Θεοδοσίου Πέτροβιτς: ἔμπορος βάμβακος και γλυκανίσου.

•

Ἰωάννης Στουρνάρας: πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὶς Σέρρες τὴν
περίοδο 1903-1905.

Ἡ ἐθνικὴ, κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ δράση τῆς στοᾶς ἦταν
ἔντονη, ὅπως ἔντονη ἦταν ἐξ ἄλλου καὶ ἡ προσφορὰ τῶν μελῶν τῆς
στοᾶς στὸν μακεδονικὸ ἀγῶνα. Πράγματι, ὁ πρῶτος Σεβ. Ἰωάννης
Παπάζογλου, διερμηνέας καὶ κατόπιν γραμματέας τοῦ ἑλληνικοῦ
προξενείου Σερρῶν, συμμετέσχε στὴν ἐπαναστατικὴ σερραϊκὴ ὀργάνωση «Φιλικὴ Μακεδονικὴ Ἑταιρία», τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ γραμματέας τοῦ προξενείου ὑπολοχαγὸς Δ. Φλωριᾶς, συνελήφθη, κατόπιν προδοσίας, ἀπὸ τοὺς Τούρκους φυλακίστηκε ἐπὶ ἑπτάμηνο στὴν
Θεσσαλονίκη καί δολοφονήθηκε ἀπὸ τούς νεοτούρκους τὴν 17η Δε-
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κεμβρίου 1909, ὅταν ἀρνήθηκε νὰ συνεργασθεί με αὐτούς.
Δεδομένων τῶν δυσχερειῶν, ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ νεαρή τότε
στοά, οἱ ὁποῖες ὀφείλονταν στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχές,
ἀφ’ ἑνὸς εἶχαν πληροφορίες περὶ τῆς ἐθνικῆς δράσεως τῆς στοᾶς
Ἀριστοτέλης, ἀφ’ ἑτέρου γνώριζαν ὅτι οἱ τεκτονικὲς στοὲς ἦσαν
ἐπαναστατικὰ κέντρα τῶν νεοτούρκων, αὐτὴ συνεδρίαζε κρυφά.
Μάλιστα, οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς διενεργοῦσαν κατ’ οἶκον ἕρευνες καὶ
προχωροῦσαν σὲ συλλήψεις τῶν μελῶν της. Κατ’ ἀνάγκην λοιπόν, ἡ
στοὰ δημιούργησε, ὡς προκαλύμματα, διάφορα κοινωφελῆ ἱδρύματα καὶ πολιτιστικὰ σωματεῖα. Ἔτσι, συνυφασμένη ἦταν ἡ δρᾶση τῆς
στοᾶς μὲ τὴν δρᾶση τοῦ σωματείου «Ὀρφεύς», τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε
τὴν 1η Μαΐου 1905 μέ τήν προτροπή τοῦ τέκτονα καὶ μέλους τῆς
στοᾶς Ἀριστοτέλης, προξένου Σερρῶν Ἰ. Στουρνάρα, ἀπὸ δραστήριους νέους τῶν Σερρῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ μέλη τῆς στοᾶς,
καὶ σχετικὴ μὲ αὐτὸ ἡ αἴτησή της πρὸς τὴν Μεγάλη Ἀνατολή, τὸ
1906, γιὰ τὴν ἵδρυση Ἐθνικοῦ Ὀρφανοτροφείου, ὑπὲρ προστασίας
τῶν πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν τέκνων τῶν μακεδονομάχων, «ὡς ἀντίρροπον τῶν ἄλλων προπαγανδῶν Βουλγάρων καὶ Ρουμάνων...»39, τὸ
ὁποῖο τὸ 1911 ὁ «Ὀρφεὺς» ἵδρυσε καὶ λειτούργησε ἐπὶ διετία περίπου ἕως τὸ 1913 ὅταν ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς τὸ πυρπόλησε. Στὰ
διοικητικὰ συμβούλια ἀμφοτέρων τῶν ἱδρυμάτων συμμετεῖχαν τέκτονες μέλη τῆς στοᾶς Ἀριστοτέλης. Τὸ 1908 ἐπίσης ἱδρύθηκε στὶς
Σέρρες τὸ σωματεῖο Ἐθνικὸς Σύνδεσμος, πρόεδρος τοῦ ὁποίου ἦταν
ὁ τέκτονας Ἀναστάσιος Χρυσάφης, ἰατρὸς καὶ ἐθνομάρτυς, θῦμα, τὸ
1913, τῆς βουλγαρικῆς θηριωδίας.
39 Ἀρχεῖον Μεγάλης Ἀνατολῆς, Πολάτος.
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Μετὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν νεοτούρκων, τὸ
1908 ἀπαγορεύθηκε ἡ λειτουργία τῆς στοᾶς
ἐνῶ, ὅπως προανεφέρθηκε, τὴν 17η Δεκεμβρίου
1909 δολοφόνησαν τὸν Σεβ. Ἰωάννη Παπάζογλου στὴν Θεσσαλονίκη· ἤδη, ἡ στοὰ ἐπαναλειτουργοῦσε ἐπὶ κάποιο διάστημα τὸ 1909.
Τὸν Ἰ. Παπάζογλου διεδέχθη ὁ φαρμακοποιὸς
Νέστωρ Φωκᾶς. Τὸ 1911, οἱ νεότουρκοι προχώρησαν σὲ συστηματικὲς διώξεις τῶν μελῶν
τῆς στοᾶς, ἡ λειτουργία τῆς ὁποίας διεκόπη καὶ
πάλι. Στὶς 6 Νοεμβρίου 1912, διαρκοῦντος τοῦ
πρώτου βαλκανικοῦ πολέμου, οἱ Σέρρες κατελήφθησαν ἀπὸ τὸν βουλγαρικὸ στρατό, ἐνῶ
ἀπελευθερώθηκαν δὲ στὶς 29 Ἰουνίου 1913, ἀπὸ
τὸν ἑλληνικὸ στρατό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ὑποχώρησή τους ὅμως, οἱ Βούλγαροι κατέκαυσαν μεγάλο μέρος τῆς πόλεως περιλαμβανομένου καὶ
τοῦ προαναφερθέντος ὀρφανοτροφείου καὶ τοῦ
κτιρίου τῆς στοᾶς, καταστρέψαντες παραλλήλως καὶ τὰ ἀρχεῖα της ἐνῶ ἀπήγαγαν σημαντικὸ
ἀριθμὸ ὁμήρων, κυρίως προσωπικοτήτων τῆς
σερραϊκῆς κοινωνίας, μεταξὺ τῶν ὁποῖων περιελαμβάνετο και ὁ Σεβ. τῆς στοᾶς Ἀναστάσιος
Χρυσάφης, ὁ Α’ ἐπ. Κωνσταντῖνος Σταμούλης,
ὁ Β’ ἐπ. Νέστωρ Φωκᾶς καὶ τὸ μέλος τῆς στοᾶς
Λεωνίδας Παπαπαύλου, οἱ ὁποῖοι καὶ κατακρεουργήθηκαν.

Ἀναστάσιος Χρυσάφης

Κωνσταντῖνος Σταμούλης

Λεωνίδας Παπαπαύλου

4. Ἡ ἵδρυση τῆς Στοᾶς «Φίλιππος» ἀρ. 38 ἐν Ἀνατολῇ
Θεσσαλονίκης

Ἡ Θεσσαλονίκη, λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς της γεωγραφικῆς θέσεως,
ἀποτέλεσε τὸ μῆλο τῆς ἔριδος, πολλῶν κρατῶν. Κατ’ ἀρχήν, ἤδη
ἀπὸ τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων ἦταν ἡ φυσικὴ πρωτεύουσα τῆς μείζονος
Μακεδονίας. Λόγῳ τῆς θέσεώς της, τῆς ἐγνατίας ὁδοῦ καὶ τοῦ λιμένα της ἤλεγχε τοὺς δρόμους τοῦ ἐμπορίου ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Κεντρικὴν Εὐρώπη. Ἡ ὑπὸ τῆς ἑταιρίας τῶν
Ἀνατολικῶν Σιδηροδρόμων ἀνάπτυξη τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου,
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ἀναβάθμισε ἀκόμη περισσότερο τὴν σημασία τῆς πόλεως ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου ἐνῷ ὁ λιμένας της, μαζί μὲ τοὺς λιμένες τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Σμύρνης κατετάσσετο, μεταξὺ τῶν
τριῶν σημαντικοτέρων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι φυσικὸ λοιπὸν τὴν περίοδο αὐτὴ ἡ Θεσσαλονίκη νὰ βρίθει πρακτόρων
τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ τῶν τότε μεγάλων δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι,
ἀκόμη καὶ βιαίως, προσπαθοῦσαν νὰ προωθήσουν τὰ ἐθνικὰ συμφέροντά τους.
Τὴν 10η Μαΐου 1907 ἐξεδόθη ὑπὸ τῆς Γαληνοτάτης Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλάδος τὸ
ἱδρυτικὸ δίπλωμα τῆς στοᾶς ὑπ’ ἀριθ. 38 ὑπὸ τὸ
διακριτικὸ ὄνομα «Φίλιππος» Ἀν. Θεσσαλονίκης. Τὸ δίπλωμα τῆς στοᾶς προσκόμισε ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα τὸ μέλος τοῦ συμβουλίου τῆς Γαληνοτάτης Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου. Αὐτός, συγκέντρωσε
στὴν οἰκία τοῦ ἰατροῦ Δημητρίου Μαργαρίτη
Δημήτριος Μαργαρίτης
τοὺς ἱδρυτὲς τῆς στοᾶς Μάρκο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Χρυσάφη, Ἀλέξανδρο Παπάζογλου, Παυσανία Τσιατσιαπᾶ,
Μαυρίκιο Ἀρδίτη καὶ Φιλώτα Παπαγεωργίου καὶ τοὺς ἀνεκοίνωσε
τὴν ἐντολὴ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση στοᾶς στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ ἐγκατάσταση ἔλαβε χώρα τὴν 24η Αὐγούστου 1907. Μετ’ ὀλίγον ὅμως, ὁ
Σεβ. τῆς στοᾶς Δημήτριος Μαργαρίτης ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του
λόγῳ ἀσυμφωνίας μερικῶν μελῶν καὶ τῶν ἀντιξόων περιστάσεων.
Ὄντως, τότε στὶς στοὲς ἀνδρώθηκε, ὅπως προανεφέρθηκε, τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων· ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία, ἄριστα πληροφορημένη
περὶ τῶν τεκταινομένων, κατεδίωκε ἀμείλικτα τὶς μυστικὲς ἐταιρίες,
ὑπὸ τὴν κάλυψη τῶν ὁποίων δροῦσαν οἱ νεότουρκοι. Ἡ παραίτηση
τοῦ Δημητρίου Μαργαρίτη ὅμως, δὲν ἔγινε ἀποδεκτὴ καί ἔτσι συνέχισε νὰ ἐκτελεί κανονικῶς τὰ καθήκοντά του. Μὲ ἔγγραφο τῆς 29ης
Ἀπριλίου 1908, ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ γνώρισε στὴν στοὰ τὴν ὕπαρξη
ρουμανικῶν στοῶν καὶ ἐπέστησε τὴν προσοχὴ της στὶς σχέσεις της
μέ αὐτές. Πράγματι, στὴν Ρουμανία ὑφίστατο Μεγάλη Ἀνατολὴ ἤδη
ἀπὸ τὴν 8η/20η Σεπτεμβρίου 188040. Αὐτή, εἶχε δημοσιεύσει ἐγκύκλιο ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν Ἑλλήνων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ψύχρανση τῶν σχέσεών
της μὲ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος.
40 Ἡ διπλή ἡμερομηνία ὀφείλεται στὸ ὅτι τότε ἐχρησιμοποιεῖτο ἀκόμη τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

Πλατεία Ὁλύμπου. Κάρτ ποστάλ εποχής από την Πλατεία Ελευθερίας.

Τὴν 23η Ἰουλίου 1908, καὶ ἐνῷ ἡ ἔνοπλος φάση τοῦ μακεδονικοῦ
ἀγῶνα βρισκόταν σέ πλήρη ἐξέλιξη, κηρύχθηκε ἡ ἐπανάσταση τῶν
νεοτούρκων μὲ βασικὸ αἴτημα τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Συντάγματος τοῦ
1876. Βεβαίως, εἶχαν ἤδη ἀπὸ τοῦ Ἰουνίου προηγηθεί, ἀπὸ στελέχη
καὶ μέλη τοῦ νεοτουρκικοῦ κομιτάτου, βίαια γεγονότα μὲ δολοφονίες διοικητικῶν καὶ στρατιωτικῶν παραγόντων, πιστῶν στὸν σουλτάνο, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν στάση, ποὺ ἐκδηλώθηκε στὸ 3ο σῶμα
στρατοῦ τὴν 3η Ἰουλίου 1908 στὴν Ρέσνα, τὴν ὁποία ἀκολούθησαν
στάσεις στρατιωτικῶν μονάδων καὶ σὲ ἄλλες μακεδονικὲς πόλεις.
Περὶ τὰ τέλη δὲ Ἰουλίου ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἐπικρατήσει σέ ὅλη τὴν
Μακεδονία6.
Τὴν 28η Ἰουλίου 1908, ἔλαβε χώρα, ὅ,τι ἀπεκλήθη, ἡμέρα τῆς
«συμφιλιώσεως»41. Τότε, ἕλληνες μακεδονομάχοι καὶ βούλγαροι
κομιτατζῆδες, κατέθεσαν τὰ ὅπλα καὶ ἀπὸ τὴν πλατεία Ὁλύμπου,
ποὺ ἔκτοτε μετονομάστηκε σὲ πλατεία Ἐλευθερίας, μετέβησαν στὸν
Λευκὸ Πύργο, ὅπου ὀργανώθηκε ἑορτή. Ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ μὲ πίνακά της τῆς 19ης Αὐγούστου χαιρέτισε τὴν στοὰ Φίλιππος γιὰ τὴν
χορηγηθεῖσα ἐλευθερία καὶ συνεχάρη τὸν ρήτορα τῆς στοᾶς Φιλώτα Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος μὲ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς συνήργησαν
πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ, ἀφοῦ, μέσῳ τῶν στοῶν, εἶχαν ἐνστερνιστεί μαζί μὲ τὴν τεκτονικὴ διδασκαλία καὶ τὶς ἰδέες τῆς Γαλλικῆς
Ἐπαναστάσεως.
41 Γ. Μέγας, «Ἡ ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων στὴ Θεσσαλονίκη», University Studio Press, 2003
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Ἡ εἰδυλλιακὴ ὅμως εἰκόνα, ὅπου οἱ πρώην ἄσπονδοι ἐχθροί, Ἕλληνες, Τοῦρκοι καὶ Βούλγαροι δίνουν τὰ χέρια καὶ συμφιλιώνονται,
δὲν ἄργησε νὰ ἀποδειχθεί αὐταπάτη. Σχεδὸν ἀμέσως ἐκδηλώθηκε τὸ
πραγματικὸ πρόσωπο τῆς νεοτουρκικῆς ἰδεολογίας, μὲ διώξεις ἐναντίον τῶν προκρίτων τῶν ἑλληνικῶν καὶ βουλγαρικῶν κοινοτήτων,
ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀντικαθεστωτικῆς δράσεως. Τὴν ἴδια περίοδο,
ἡ ἀναζωπύρωση τῶν ἀναταραχῶν στὴν Κρήτη καὶ τό ἀπελευθερωτικὸ-ἑνωτικὸ κίνημα, ἀποτέλεσαν τὸ πρόσχημα γιὰ τὴν ἐκδήλωση
ἀνθελληνικῶν κινήσεων, μέτρων καὶ διακρίσεων ἐκ μέρους τῶν
νεοτούρκων, βασικὸ σύνθημα τῶν ὁποίων κατέληξε, σύντομα, νὰ
εἶναι: «Ἡ Τουρκία στοὺς Τούρκους»· σύνθημα, ποὺ ὁδήγησε στὶς
γενοκτονίες τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων. Τότε ὅμως αὐτὰ δὲν
ἦσαν ἀκόμη τόσο ἐμφανῆ.
Πράγματι, στὴν Θεσσαλονίκη ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ νεοτουρκικοῦ κομιτάτου, διοργανώνονταν διαρκῶς πολλὲς δημόσιες
συναθροίσεις, στὶς ὁποῖες εἴτε οἰκείᾳ βουλήσει εἴτε κατόπιν πιέσεων, συμμετεῖχαν μέλη διαφόρων ἐθνοτήτων (Ἕλληνες, Τοῦρκοι,
Ἑβραῖοι, Ντονμέδες, Βούλγαροι κλπ). Μάλιστα, εἰδικά κατὰ τοὺς
πρώτους δέκα περίπου μῆνες ἀπὸ τήν ἐκδήλωση τῆς ἐπαναστάσεως
τῶν νεοτούρκων, σχεδὸν ὅλες οἱ ἐθνότητες ποὺ κατοικοῦσαν στὴν
Θεσσαλονίκη, συντασσόταν, ἂν δὲν ὑπεστήριζαν ἀνοικτά, τὶς θέσεις
του. Μετὰ τὴν καταστολὴ ὅμως τοῦ κινήματος τῆς ἀντεπαναστάσεως τῆς 12ης Ἀπριλίου, ποὺ ἐκδηλώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη
καὶ τὸ ὁποῖο παρ’ ὀλίγον θὰ ὁδηγοῦσε στὴν κατάρρευση τοῦ καθεστῶτος, οἱ νεότουρκοι υἱοθέτησαν πολιτικὴ βίαιου ἐκτουρκισμοῦ,
κυρίως ἔναντι τῶν χριστιανῶν. Ἀξίζει ὅμως νὰ σημειωθεί, ὅτι τὴν
15η Ἀπριλίου 1909, ὀργανώθηκε μεγάλη διαδήλωση στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ συμμετοχὴ Ἑλλήνων, Βουλγάρων, Ἑβραίων καὶ ντονμέδων
ὑπὲρ τοῦ νεοτουρκικοῦ κομμιτάτου, ἀπὸ τὴν ὁποία ὅμως ἀπουσίαζαν προκλητικὰ οἱ μουσουλμάνοι, προκειμένου νὰ ὀργανωθοῦν
ὁμάδες ἐθελοντῶν, ποὺ θὰ συνόδευαν τὸ 3ο σῶμα στρατοῦ, τὸ ὁποῖο
θὰ ἐπιχειροῦσε τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως,
τὰ μέτρα αὐτὰ εἶχαν ὡς συνέπεια μία διαρκῶς ἐντεινομένη τάση
ἀποστασιοποιήσεως, ἀπὸ τὸ νεοτουρκικὸ κίνημα, τῶν Ἑλλήνων καὶ
Ἀλβανῶν, κατὰ κύριο λόγο καὶ δευτερευόντως τῶν Βουλγάρων. Ἡ
στάση αὐτὴ τῶν νεοτούρκων διατηρήθηκε μέχρι τὰ τέλη Σεπτεμβρίου 1911, ὁπότε κηρύχθηκε ὁ πόλεμος μεταξὺ Τουρκίας - Ἰταλίας (29
Σεπτεμβρίου 1911). Τότε, καὶ ὑπὸ τὸν ὀρατὸ πλέον κίνδυνο ἀπωλεί-
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ας ἐδαφῶν στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ τῶν Δωδεκανήσων, αὐτὴ ἀμβλύνθηκε τοὐλάχιστον προσωρινά στὴν περιοχὴ τῆς
Μακεδονίας.
Μετὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1909, οἱ νεότουρκοι προσπάθησαν, μὲ
ἀφορμὴ τὸ κρητικὸ ζήτημα, νὰ συσπειρώσουν ὅλες τὶς ἐθνότητες
τῆς Μακεδονίας, ὀργανώνοντας διαδηλώσεις συμπαραστάσεως
ὑπὲρ τοῦ νεοτουρκικοῦ καθεστῶτος, ποὺ κορυφώθησαν μεταξὺ Ἰουνίου 1910 καὶ φθινοπώρου 1911. Ἀποκορύφωμα ἀπό τά γεγονότα
αὐτά ἦταν ἡ ὄξυνση καί ἡ κήρυξη μποϋκοτὰζ κατὰ τῶν ἑλληνικῶν
προϊόντων καὶ ἐπιχειρήσεων. Τραγικὴ εἰρωνεία
ἀποτέλεσε τὸ γεγονός, ὅτι στὶς ἐναντίον τῆς
ἐνώσεως τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα διαδηλώσεις ὑποχρεώθηκαν νὰ συμμετέχουν καὶ Ἕλληνες· τὸ μόνον ὀργανωμένο κίνημα, ποὺ ἀρνήθηκε συμμετοχή, ἦταν ἡ μικρή Φεντερασιὸν
τοῦ Ἀβραὰμ Μπεναρόγια7, ἡ ὁποία διακήρυξε
τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ δικαίωμα τῶν Κρητῶν νά
Ἀβραὰμ Μπεναρόγια
ἀποφασίσουν γιὰ τὴν τύχη τους. Μάλιστα, ὅταν
τὸ 1909-1910 οἱ νεότουρκοι ὑπέβαλλαν σχέδιο
νόμου στὴν τότε δημιουργηθεῖσα βουλή, διὰ
τοῦ ὁποίου ρυθμιζόταν τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐπαιδευτικῆς πολιτικῆς καὶ τὸ ὁποῖο
ἀδικοῦσε κατάφωρα τοὺς Ἕλληνες καὶ εὐνοοῦσε σκανδαλωδῶς τοὺς Βουλγάρους στην Μακεδονία, ὀργανώθηκε διαδήλωση (5 Σεπτεμβρίου
1909) 3.000 ἀτόμων στὴν πλατεία Ἐλευθερίας,
στὴν ὁποία πρωτοστάτησε καὶ μίλησε ὁ δικηγόΔημήτριος Δίγκας
ρος καὶ βουλευτὴς Σερρῶν Δημήτριος Δίγκας,
τέκτων, μέλος τῆς στοᾶς «Φίλιππος». Στὴν ἰδία
πλατεία, μὲ τὸν ἴδιο ὀργανωτὴ καὶ 3.000 Ἕλληνες πάλι, τὴν 12η Ἰουλίου 1910, ὅταν πλέον εἶχε
καταστεί νόμος τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο, ἔγινε διαδήλωση διαμαρτυρίας παρουσίᾳ τοῦ μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Ἀλεξάνδρου τοῦ Β’ καὶ ὁμιλητὲς
τούς Ἰωάννην Κούσκουρα, ἐκδότη τῆς ἱστοριΙωάννης Κούσκουρας
κῆς ἐφημερίδας «Νέα Ἀλήθεια» στὴν τουρκική
καὶ Ἰωσὴφ Ἀδαμίδη δικηγόρου καὶ Δημητρίου Ρίζου ἰατροῦ στὴν
ἑλληνική.
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Ἡ στοὰ «Φίλιππος» παρακολουθοῦσε μὲ προσοχὴ τὶς ἐνέργειες
τῆς νέας διοικήσεως· σὲ πίνακά της μάλιστα τῆς 7ης Αὐγούστου 1909
πρὸς τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «...Ἐδῶ, οἱ Νεότουρκοι
Τέκτονες ἐνήργησαν καὶ ἐνεργοῦν καλῶς. Διὰ τὴν Δράμαν, δὲν δυνάμεθα νὰ κάμωμεν τίποτε μὲ τὸ ἐκεῖ μποϋκοτάζ, τὸ ὁποῖον ἐξακολουθεῖ
αὐστηρῶς καὶ δυστυχῶς διευθύνεται ἀπὸ ἕνα ἀδελφόν. Τὸ κομιτάτον
τῶν Νεοτούρκων ἀπαιτεῖ νὰ παραδοθοῦν τὰ ὅπλα, τὰ ὁποῖα ἔχουν
οἱ Χριστιανοὶ καὶ τότε θὰ λύσουν τὸ μποϋκοτάζ. Ἐναντίον τοιαύτης
ἀποφάσεως δὲν δυνάμεθα νὰ πράξωμεν τίποτε...».
Ἀργότερα, τὸ 1910, σὲ ἄλλον πίνακα ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «... Ἡ Τουρκικὴ
Διοίκησις ζητεῖ νὰ κλείσουν αἱ Ἑλληνικαὶ Στοαί,
ὡς ἐργαζομέναι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Κατηγορεῖ
αὐτάς, ὅτι τὰ μέλη των εἶναι κομιτατζῆδες, ἐργαζόμενοι ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος. Ἡ Ἀστυνομία
ἀποφασίζει τὴν ἐξορίαν τοῦ ἀδελφοῦ Σβορώνου,
Σβορώνος
ὡς ὑπηκόου Ἕλληνος, ὡς καὶ τὴν παρακολούθησιν τοῦ ἀδελφοῦ Δ. Μαργαρίτη. Οὕτω, σιγὰ - σιγὰ
ἀπελαύνοντες τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Φιλίππου προσπαθοῦν νὰ κλείσουν
τὴν Στοάν».

Χάρτης των Βαλκανίων (1911)

Ὁ Σεβ. τῆς στοᾶς Δημήτριος Μαργαρίτης, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, κάλεσε τὶς διοικήσεις ὅλων τῶν ἐργαζομένων ὑπὸ ξένες
τεκτονικὲς δυνάμεις στοῶν τῆς Θεσσαλονίκης σὲ κοινὴ συνεδρία
καὶ ζήτησε μετ’ ἐπιτάσεως νὰ σχηματιστεί ἐπιτροπή, ἡ ὁποία μέ παράσταση στὴν ἀστυνομία θὰ ζητοῦσε ἀνάκληση τῆς ἀπελάσεως τοῦ
Σβορώνου καὶ τῶν ἄλλων τεκτόνων. Ἰδιαιτέρως ὅμως, ζήτησε νὰ
παύσει ἡ ἀνάμειξη τῆς ἀστυνομίας στὰ ἐσωτερικὰ τῶν στοῶν. Ἡ
ἐπιτροπὴ πράγματι ἐπισκέφθηκε τὸν διευθυντὴ τῆς ἀστυνομίας καὶ
πληροφορήθηκε, ὅτι αὐτὸς εἶχε ἐντολὴ νὰ ἐφαρμόσῃ κατὰ γράμμα τὴν διαταγὴ τῆς ἀπελάσεως τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων τῆς στοᾶς
Φίλιππος ἀκόμα καὶ τοῦ Σεβ. της. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ὁ Δημήτριος Μαργαρίτης ἦταν ὀθωμανὸς ὑπήκοος ἀναιροῦσε αὐτομάτως τὴν
διαταγὴ καὶ προφανῶς ἐπέτρεπε τὴν παραμονή του. Ὡς λόγο τῆς
ἀπελάσεως ἐπεκαλέσθη, τὸ ὅτι ὁ Σεβ. κατὰ τὶς μυήσεις ὅρκιζε τοὺς
μυουμένους «πίστιν εἰς τὴν Ἑλλάδα». Τὰ ἀνωτέρω πιθανολογεῖται,
ὅτι ἦσαν ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἰατροῦ Ναζῆ Μπέη
Νακιμπὶν, μέλους τῆς στοᾶς Fazilet, φανατικοῦ πανισλαμιστή καὶ
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μέλους τῆς ὀργανώσεως «Ittihat ve Terakki». Τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ ὅμως, ποῦ ἀφοροῦν τὸν ἐπαπειληθέντα κίνδυνο θέσεως σέ
ὕπνο τοῦ ἐργαστηρίου42 δὲν εἶναι ξεκάθαρα. Μία δεύτερη ἑρμηνεία,
ἐξ ἴσου πιθανή, ἔχει σχέση μὲ τὴν συνεχιζομένη ἐθνικὴ δράση τοῦ
«Φιλίππου» καὶ τὰ σχετικὰ διαβήματα τῆς στοᾶς «Fazilet», τὸ πλήρωμα τῆς ὁποίας, ὅπως προαναφέρθηκε, ἀπετελεῖτο ἀπὸ φανατικοὺς
νεοτούρκους. Προφανῶς, οἱ διαβολὲς μελῶν τῆς στοᾶς αὐτῆς καί ἡ
ἀσκούμενη, λόγῳ τῶν ἀξιωμάτων τους καὶ τῆς κοινωνικῆς τους θέσεως, ἐπιρροὴ στοὺς κύκλους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως, ἡ ἀσταθής πολιτικὴ κατάσταση καὶ βεβαίως καὶ ἡ δύσκολα ἀποκρυπτομένη
ἐθνικὴ δρᾶση τῶν μελῶν τοῦ «Φιλίππου» ὡς ἀτόμων, ἂν ὄχι καὶ ὡς
στοᾶς, εἶναι λογικὸ νὰ εὕρισκαν ἀνταπόκριση. Πάντως, στὸ πρακτικὸ τῶν ἐργασιῶν τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 1918, ὅπου περιλαμβάνεται
ἀπολογισμὸς τοῦ Σεβ. Δ. Μαργαρίτη γιὰ τὴν δωδεκαετία ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεως τῆς στοᾶς, ἀναφέρεται, ἀόριστα ἢ συγκεκαλυμμένα εἶναι
ἡ ἀλήθεια, ὅτι «ἐμπόδια παρενεβλήθησαν εἰς τὴν σταδιοδρομίαν τοῦ
«Φιλίππου» ἀπὸ μέρους τῶν Τούρκων, ὀφειλόμενα εἰς παρανόησιν
τῶν σκοπῶν τῶν ἐργασιῶν τῆς Στοᾶς». Γιὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ εἰκάζεται ὅτι ἐπελήφθη προσωπικῶς τὸ μέλος τῆς στοᾶς
Veritas, Talat Paşa ὥστε νὰ παύσει ἡ δίωξη· ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, στὰ πρακτικὰ δὲν διευκρινίζεται ρητῶς πῶς καὶ γιατὶ ἀπεφεύχθη
ὁ κίνδυνος θέσεως αὐτῆς σέ ὕπνο.
Περὶ τὰ τέλη τοῦ 1910 οἱ πιέσεις ἐξακολουθοῦσαν, παρὰ τὶς πολλαπλὲς καὶ ποικιλλόμορφες προσπάθειες ποὺ κατεβάλλοντο. Ἔτσι,
σὲ πίνακα τῆς στοᾶς πρὸς τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ μὲ ἡμερομηνία 17
Ὀκτωβρίου 1910 ἀναφερόταν ὅτι: «λόγω τῆς ἀπηνοῦς διώξεως τῶν
ἀδελφῶν τοῦ Φιλίππου παρὰ τῶν ἀρχῶν θὰ παύσουν αἱ ἐργασίαι ἐπ’
ἀόριστον». Ὕστερα ὅμως ἀπὸ νεότερες ἀποφάσεις, ἡ στοὰ φαίνεται
ὅτι ὑπανεχώρησε καὶ παρὰ τὶς πιέσεις συνέχισε νὰ ἐργάζεται κανονικῶς.
Περὶ τὰ τέλη Δεκεμβρίου 1910 πυρπολήθηκε τὸ κτίριο, στὸ ὁποῖο
στεγαζόταν ἡ στοά, καὶ κατεστράφη ὅλη ἡ σκευή της· τὸ χειρότερο
ὅλων ὅμως ἦταν ὅτι κατεστράφησαν ὅλα τὰ ἀρχεῖα της μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸ ἀρχεῖο τῶν μελῶν της, τὸ ὁποῖο διασώζεται μέχρι
σήμερα σέ ἀρίστη κατάσταση. Τὸ γιατί ἔγινε ὁ ἐμπρησμὸς αὐτὸς
δὲν ἀναφέρεται οὔτε στὸ λεύκωμα τοῦ «Φιλίππου», ποὺ κυκλοφόρησε γιά τήν ἐπέτειο τῶν 50 ἐτῶν του, οὔτε ὅμως καὶ σὲ πρακτικὰ
42 Στὰ προαναφερθέντα πρακτικὰ δὲν γίνεται μνεία κάποιου αἰτιολογικοῦ.
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ἐργασιῶν τῶν μετέπειτα περιόδων, ὅταν ἀκόμα δηλαδὴ ζοῦσαν τὰ
ἱδρυτικὰ μέλη της. Ἀποτελεῖ συνεπῶς ἕνα γρίφο γιὰ ὅσους προσπαθοῦν νὰ κατανοήσουν τὰ γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου. Γιὰ νὰ γίνει λοιπὸν κατανοητὸ τὸ σημαντικότατο αὐτὸ γεγονός, θὰ πρέπει νὰ
ὑπομνηστεί, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ὅτι στὸ ἴδιο κτίριο μὲ τὸν «Φίλιππο» συστεγαζόταν καὶ ἡ ὑπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ Ἰταλίας, ἱστορικὴ στοὰ
«Macedonia Risorta» καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι ἴσχυαν ἀκόμη κάποιες δεσμευτικὲς καί γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία συνθῆκες. Κατὰ τὸν
Celil Layictez43 λοιπόν, τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνα οἱ μεγάλες
δυνάμεις, μέσω διομολογήσεων, εἶχαν ἐπιτύχει ἀσυλία γιὰ τοὺς ὑπηκόους τους ποὺ ζοῦσαν στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Σύμφωνα
μέ τοὺς ὅρους τῆς συνθήκης αὐτῆς, ἡ ὀθωμανικὴ ἀστυνομία δὲν εἶχε
τὸ δικαίωμα νὰ ἐρευνᾷ κτίριο, ποὺ ἀνῆκε σὲ ὑπήκοο μεγάλης δυνάμεως. Γιὰ νὰ παρακάμψῃ λοιπὸν αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἡ διοίκηση
καὶ δεδομένου ὅτι ἡ «Macedonia Risorta» ἀρ. 80, ἡ ὁποία ἀνῆκε
στὴν δικαιοδοσία τῆς Γαληνοτάτης Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἰταλίας,
ἦταν καὶ ὁρμητήριο νεοτούρκων, ὀργάνωσε ληστεία στὸ κτίριό της,
43 Celil Layiktez “The history of freemasonry in Turkey, Paul Dumont “Freemasonry in Turkey: a
by-product of the western penetration, (European Review, 13.3, 481-493)
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ὅπου φυλασσόταν τὰ βιβλία πρακτικῶν καὶ οἱ κατάλογοι τῶν μελῶν
αὐτῆς καὶ τοῦ «Φιλίππου», ποὺ προφανῶς ἦσαν καὶ ὁ κύριος στόχος.
Κάποιος ὅμως τέκτονας ἀστυνομικός φρόντισε νὰ πληροφορήσει
τὸν Σεβ. τῆς στοᾶς «Macedonia Risorta» γιὰ τὴν ἐπικειμένη ἀπόπειρα, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρὰ του ἀπομάκρυνε μέρος τῶν ἐπιμάχων
ἀρχείων. Οἱ μαινόμενοι πλέον ἀστυνομικοὶ ξέσπασαν τὴν ὀργή τους
στὸν ἐξοπλισμὸ καὶ τὴν ἐπίπλωση τοῦ κτιρίου καὶ κατέληξαν νὰ τὸ
πυρπολήσουν44. Μάλιστα, ἡ ἀστυνομία προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς νὰ
παρενοχλήσῃ στὶς γύρω ὁδοὺς τοὺς ἀποχωροῦντες ἀπὸ τὸ κτίριο
τέκτονες, οἱ ὁποῖοι, φέροντες τὰ διάσημά τους καὶ τὰ λάβαρα τῶν
στοῶν μετέφεραν ὅ,τι ἦταν δυνατὸν νὰ σωθεί. Ὁ Σεβ. τῆς στοᾶς Δημήτριος Μαργαρίτης σὲ πίνακά του πρὸς τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ μὲ
ἡμερομηνία 6 Ἰανουαρίου 1911, ἀνέφερε τὰ τῆς πυρκαγιᾶς, ἐπεσήμανε ὅτι οἱ ἐργασίες εἶχαν διακοπεῖ τρεῖς ἑβδομάδες πρὶν ἀπὸ αὐτὴν
καὶ τόνιζε ὅτι «ἐπανελάβομεν αὐτὰς τυχόντες ὑποσχέσεως, ὅτι δὲν θὰ
ἐνοχληθῶμεν πλέον». Ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ ὅταν ἔλαβε γνώση τῆς διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν, ἀπὸ κακὴ ἐκτίμηση τῶν γεγονότων καὶ παρανόηση, ἔσπευσε νὰ θέσει τὴν στοὰ τοῦ Φιλίππου σέ ὕπνο. Ὕστερα
ὅμως ἀπὸ διευκρινίσεις, ὅτι δηλαδὴ οἱ ἐργασίες σταμάτησαν λόγω
τῶν διωγμῶν, καὶ ἀφοῦ δόθησαν οἱ προσήκουσες ὑποσχέσεις στοὺς
Σεβ. τῆς «Macedonia Risorta» καὶ «Labor et Lux», ἐπανελήφθησαν
καὶ ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της.
Στὴν πολυπολιτισμικὴ ὅμως Θεσσαλονίκη, στὴν ὁποία τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη συμβίωνε μωσαϊκὸ ἐθνοτήτων, ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι παράγοντες, ποὺ ἐνδιεφερόταν γιὰ τὴν ἵδρυση στοῶν γιὰ ἐθνικοὺς ἢ ἰδιοτελεῖς, ἀσχέτους ἢ καὶ ἀντίθετους πρὸς τὸν ἑλληνισμὸ λόγους. Δὲν θὰ
πρέπει ἐδῶ νὰ λησμονεῖται, ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔπνεε
πλέον τὰ λοίσθια καὶ κατὰ συνέπεια βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τοῦ
ἐνδιαφέροντος τῶν μεγάλων δυνάμεων. Παράλληλα, ἡ Μακεδονία
γενικότερα καὶ εἰδικότερα ἡ Θεσσαλονίκη, λόγω τῆς γεωπολιτικῆς
σημασίας της ὡς λιμένα καὶ πύλης τῆς Βαλκανικῆς, ἀποτελοῦσε τὸ
μῆλον τῆς ἕριδος τόσο τῶν μεγάλων δυνάμεων ὅσον καὶ ὅλων τῶν
ὁμόρων ὑφισταμένων ἢ ὑπὸ δημιουργία κρατῶν, τὰ ὁποία μετήρχοντο κάθε μέσον προκειμένου νὰ δημιουργήσουν πληθυσμιακὰ ἐρείσματα καὶ εάν ἦταν δυνατὸν καὶ «ἐθνικὴ συνείδηση».
Τὸν Μάιο τοῦ 1905 ὁ ἰατρὸς Almonde ἐρχόμενος ἀπὸ τὶς Σέρ44 Τότε πιθανότατα καταστράφηκαν καὶ τὰ ἀρχεῖα τῆς ἱστορικῆς Στοᾶς Macedonia, τὰ ὁποῖα ἐχρονολογοῦντο ἀπὸ τὸ 1856.

ιστορία του τεκτονισμού 231
ρες ἵδρυσε ἄτακτο στοὰ μαρτινιστικοῦ τύπου8, ἡ ὁποία ἐντὸς ὀλίγου διελύθη. Στήν συνέχειᾳ, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1906, ὁ ἴδιος ἵδρυσε
νέα ἄτακτη στοὰ τύπου Swedenborg, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της, περὶ
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1908, ἐπίσης διελύθη. Παράλληλα, καὶ ὁ ἰατρὸς
Mendonca ἵδρυσε ἄλλη ἄτακτη στοά, τὴν Dr Sebastiao de Megalhàes
Lima, τὴν ὁποία ζήτησε νὰ ὑπαγάγει στὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς
Πορτογαλίας9. Δὲν τό κατόρθωσε ὅμως καὶ περὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ
1912, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Δημήτριος Μαργαρίτης πρὸς τὴν Μεγάλη
Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος, διελύθη καί αὐτή45. Τὰ περισσότερα μέλη
τῆς διαλυθείσας στοᾶς υἱοθετήθησαν ὁμαδικά ἀπὸ τὴν στοὰ Steaua
Salonicului -Ἀστὴρ Θεσσαλονίκης-, ποὺ ὑπήγετο στὴν Μεγάλη
Ἀνατολὴ τῆς Ρουμανίας46, ἡ ὁποία, μέσω τοῦ κουτσοβλαχικοῦ ζητήματος, προωθοῦσε τὶς ἀλυτρωτικὲς ἐπὶ τῆς Μακεδονίας ἐπιδιώξεις
της. Ἄλλα πάλι μέλη της, ὑπὸ τὸν Ἐ. Ἐμμανουηλίδη, προσπάθησαν
νὰ ἱδρύσουν στοὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα Progrès, ποὺ θὰ ἐργαζόταν στὴν
ἑλληνική.
Ὁ Δημήτριος Μαργαρίτης διαρκῶς ἐνημέρωνε τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ ἐπ’ αὐτῶν τῶν γεγονότων, προσέθετε ὅμως ὅτι οἱ κανονικῶς
ἐργαζόμενες στοὲς τῆς Θεσσαλονίκης δὲν ἦσαν πεπεισμένες ὡς
πρὸς τὴν κανονικότητα τῶν φερόμενων ὡς ἰδρυτικῶν της μελῶν.
Μετὰ ἀπὸ βραχὺ χρονικὸ διάστημα ἐπανῆλθε καὶ ἀνέφερε σχετικῶς
μὲ τὴν Ρουμανικὴ στοά, ὅτι γιὰ λόγους σκοπιμότητας καὶ τακτικῆς
ζήτησε αὐτὴ νὰ ὑπαχθεί ὑπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας47,
κίνηση ἡ ὁποία εἶχε ἰδιαιτέρη πολιτικὴ βαρύτητα καὶ ψυχολογικὴ
σημασία.
Τὸ 1908 τὸ πλήρωμα τῆς στοᾶς «Φίλιππος» ἀριθμοῦσε τριάντα
μέλη, ποὺ αὐξήθηκαν ραγδαῖα σὲ 52 τὸ 1909 καὶ σὲ 65 τὸ 1910
ὁπότε εἶχε στὶς τάξεις του: δύο ἀρχιτέκτονες, ἕνα γυμνασιάρχη καὶ
μετέπειτα πρῶτο πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρεῖς
δικηγόρους, ἕνδεκα ἐμπόρους, ἕνα ἐμπορικὸ ἀντιπρόσωπο, ἕνα
45 Παρὰ ταῦτα, στὸ «Χρονικὸν Φιλίππου» τῶν 50 ἐτῶν ἀναφέρεται τὸ 1920 υἱοθεσία τέκτονος μυηθέντος σέ αὐτήν!
46 Ἂς σημειωθεί, ὅτι ὁ Mendonca παλαιότερα εἶχε σφετεριστεί τὸ ταμεῖο τῆς στοᾶς Steaua
Salonicului, καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε διαγραφεί ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ρουμανίας.
47 Οἱ λόγοι εἶναι προφανεῖς, ἀφοῦ πρῶτον ἡ στοὰ φαινόταν πλέον ὡς μὴ ἐξαρτωμένη ἀπὸ τὶς ἰμπεριαλιστικὲς βλέψεις τῆς Ρουμανίας καὶ δεύτερον διότι ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας εἶχε ἐκείνη
τὴν ἐποχὴ μεγάλη ἐπιρροὴ στὴν Βαλκανική, γεγονὸς ποὺ τεκμαίρεται ἐκ τοῦ ὅτι ἦταν ἀπὸ τὶς
ἀναδόχους τῶν Μεγάλων Στοῶν τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ρουμανίας και τῆς Σερβίας, ὅπως ἐξ ἄλλου
προκύπτει ἀπό τοὺς ἀντιστοίχους δικτυακούς τόπους τους, καὶ συνεπῶς καὶ ἀναγνωρισιμότητα.
Δυστυχῶς, ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἀναφορὲς περὶ τῆς ἀλληλογραφίας αὐτῆς τοῦ Δημητρίου Μαργαρίτη
δὲν προκύπτουν τὰ ὀνόματα τῶν ἐνδιαφερομένων ἱδρυτικῶν μελῶν, ὁπότε ἐνδεχομένως νὰ συναγόταν ἐπαγωγικά καὶ οἱ βαθύτεροι σκοποί τους.
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ἐργοστασιάρχη, ὀκτώ ἰατρούς, δύο καθηγητὲς γυμνασίου, δύο μηχανικούς, δύο ναυτικοὺς πράκτορες, ἕνα πράκτορα ἀσφαλιστικῶν
ἑταιρειῶν, ἐννέα τραπεζικοὺς ὑπαλλήλους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δύο διευθυντὲς τραπεζῶν, δύο ὑποδιευθυντές, ἕνα ἀρχιλογιστή, ἕνα ταμία
καὶ τρεῖς κατωτέρους ὑπαλλήλους, ἕνα τυπογράφο καὶ εἴκοσι ἕνα
ὑπαλλήλους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἕνας δημόσιος καὶ εἴκοσι ἰδιωτικοί.
Μεταξὺ τῶν μυηθέντων, ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ ἀρχιμανδρίτης Σουμπότσκου (ἡ Ἀριδαία) Νίκανδρος Παπαϊωάννου48, καὶ
ὁ Σεβ. Κωνστάντιος Ρούσσης49, μητροπολίτης Βοδενῶν (ἡ σημερινὴ Ἕδεσσα). Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεί ἐν προκειμένῳ ἡ διαχείριση τοῦ
πρώτου ἐλεονομείου: τὰ ἔσοδα ἦσαν 1.207 γρόσια τουρκικά, 1 χρυσοῦν ναπολεόνιο καὶ μία χρυσὴ τουρκικὴ λίρα δηλαδὴ περίπου 14
τουρκικὲς χρυσὲς λίρες50 καὶ 5 γρόσια. Διετέθησαν, στήν μαθητιώσα
νεολαία κατὰ τὸ πλεῖστον, 14 λίρες Τουρκίας καὶ 3 ναπολεόνια ἤτοι
16,92 τουρκικὲς χρυσὲς λίρες51 ποσὸ πού ἀντιστοιχεί σὲ 4045€ περίπου! Ἀς σημειωθεί, ὅτι τότε ἐκδηλώθηκε σημαντικὴ οἰκονομικὴ
κρίση στὴν Θεσσαλονίκη, ὁπότε προέκυψε ἀνάγκη λήψεως μέτρων
προκειμένου νὰ περιφρουρηθεί ἡ περιουσία τῆς Στοᾶς, ἡ ὁποία εἶχε
κατατεθεί στὴν κλονισθεῖσα τότε «Τράπεζα Μυτιλήνης»10.
Στὶς 26 Ὀκτωβρίου 1912 ἡ στοὰ «Φίλιππος», διατυπώνουσα τὴν
ἱκανοποίησή της γιὰ τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνες της, ἑόρτασε
τὴν εἴσοδο τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων καὶ δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψη
τεκτόνων ἀπὸ στοὰ τῆς Ἀνατολῆς Ἀθηνῶν. Στὶς 8 Νοεμβρίου τέλεσε
πανηγυρικὴ ἐργασία μὲ ἐπισκέπτες τέκτονες ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἀπελευθερωτικὰ στρατεύματα, στὴν ὁποία μίλησε ὁ ρήτωρ τῆς στοᾶς
Φιλώτας Παπαγεωργίου. Βεβαίως, οἱ ἐργασίες μὲ τακτικοὺς ἐπισκέπτες τέκτονες στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικοὺς ὑπαλλήλους στοῶν ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα, συνεχίσθηκαν ἐπὶ μακρόν.
Στὰ πρακτικὰ λοιπὸν τῶν ἐργασιῶν τῆς 9ης Μαρτίου 1917 ἀνεγράφη, ὅτι ὁ ρήτωρ τῆς στοᾶς Φιλώτας Παπαγεωργίου κατέθεσε ἐπὶ
τοῦ βωμοῦ τῆς ἐργασίας τεκτονικὸ τεμάχιο ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀνασκόπησις τῆς ἱστορίας τοῦ «Φιλίππου» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως, ὡς καὶ τῆς
48 Μυήθηκε στὸν βαθμὸν τοῦ μαθητῆ τὸν Ιούνιο τοῦ 1911 και τοῦ ἑταίρου καὶ διδασκάλου τὸν Ιούνιο
του 1912.
49 Μυήθηκε καὶ στοὺς τρεῖς συμβολικοὺς βαθμοὺς τὴν 10η Ἰουλίου 1912.
50 Ἡ ἰσοδυναμία χρυσοῦ ναπολεοντίου (=20 χρυσὰ γαλλικὰ φράγκα) καὶ χρυσῆς τουρκικῆς λίρας
δὲν εἶναι ξεκάθαρη, ἐπιχειρεῖται δὲ κατὰ προσέγγιση περιεκτικότητος χρυσοῦ, τ.ἐ. τουρκικὴ λίρα=
6,61519 g, ναπολεόνιο 6,45 g.
51 Ὁ μηνιαῖος μισθὸς εἰδικευμένου ἐργάτη ἦταν τότε 5 χρυσὲς λίρες, ἐνῷ μία λίρα ἰσοδυναμοῦσε πρὸς
σημερινὰ 240€.

γενομένης ἔκτοτε ἐργασίας, ἐνῷ κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 1918, ὁ Σεβ. Δημήτριος Μαργαρίτης κατέθεσε ἀπολογισμὸ τῆς
Στοᾶς στὸ δωδέκατο ἔτος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Δυστυχῶς, ἐλάχιστες ἀπὸ τὶς ὁμιλίες αὐτὲς ἔχουν διασωθεί· μάλιστα καὶ αὐτές, ἀποκλειστικῶς ὑπὸ μορφὴ περιλήψεων καὶ ὁπωσδήποτε καμία πλήρης.
Λείπουν ἐπίσης δύο τεκτονικὰ τεμάχια ποὺ κατέθεσαν δύο ἀπὸ τοὺς
ἱδρυτὲς τῆς στοᾶς, ποὺ θὰ μποροῦσαν μὲ τὰ ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέροντα καὶ κυρίως ἀπὸ πρῶτο χέρι πολύτιμα στοιχεῖα τους νὰ φωτίσουν
πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα ἐκείνης τῆς σχεδὸν μυθικῆς, ἡρωϊκῆς περιόδου. Εὐτυχῶς ὅμως διεσώθησαν οἱ περισσότεροι τόμοι τῶν πρακτικῶν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Φιλίππου. Ἡ χρονικὴ περίοδος ὅμως, τὴν
ὁποίαν δὲν καλύπτουν γραπτὰ στοιχεῖα, ἡ ὁποία ὅμως συμπίπτει μὲ
τὴν ἵδρυση τῶν πρώτων ὑπὸ τὴν αἰγῖδα τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς
Ἑλλάδος τεκτονικῶν κέντρων στὴν Μακεδονία, ἔχει τὴν προϊστορία
της. Ἐπίσημα στοιχεῖα βεβαίως ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ μπορεῖ νὰ μὴν
ὑπάρχουν ἀλλὰ κατὰ τὶς κοινὲς ἐργασίες τῶν στοῶν τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 29η Φεβρουαρίου 1935 παρατίθεται ὁμιλία στὰ πρακτικὰ
τῶν ἐργασιῶν, ἡ ὁποία ἐξηγεῖ, μᾶλλον λεπτομερῶς, τὸ τί ὑπῆρχε
πρὶν ἀπὸ τὸ 1908 καὶ πῶς διαμορφώθηκε στὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια ἡ κατάστασις γιά τά κυρίως τεκτονικὰ καὶ ἐθνικὰ πράγματα τῆς
Θεσσαλονίκης.
Ἡ συμβολὴ αὐτῶν τῶν τεκτονικῶν ἐργαστηρίων στοὺς ἐθνικοὺς
ἀγῶνες μεταφραζόταν σὲ ἐπιτροπὲς ἐράνων ὑπὲρ τῶν θυμάτων τοῦ
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αἱματηροῦ μακεδονικοῦ ἀγῶνος, σὲ σύμπραξη μὲ ἄλλες ὀργανώσεις, μηδὲ καὶ τῶν τουρκικῶν, ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν ἀποτίναξη
τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ἐξαιρουμένων, στὴν μέ κάθε τρόπο προστασία καὶ περίθαλψη διωκομένων ὁμοεθνῶν, σὲ ἔντονες διαμαρτυρίες
κατὰ τῶν ὠμοτήτων τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου, σὲ ἐκκλήσεις πρὸς
τὶς ξένες τεκτονικὲς δυνάμεις καὶ, ὅποτε αὐτὸ ἦταν ἐφικτό, καὶ σὲ
πιέσεις πρὸς τὶς τουρκικὲς ἀρχές. Παραλλήλως βεβαίως, πρὸς τὶς τεκτονικὲς ἐργασίες καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ αἰσθήματος τῆς ἀδελφικῆς ἀλληλεγγύης, δὲν ἦταν σπάνιες οἱ περιπτώσεις, ποὺ τεκτονικὲς
στοὲς ἀποτελούσαν καὶ ἐπαναστατικὰ προκαλύμματα.
Σέ αὐτὰ τὰ γεγονότα ἀναφέρεται καὶ ἡ, στὴν προαναφερθεῖσα μελέτη τοῦ Μεγ. Διδ. Φιλώτα Παπαγεωργίου, παρατήρηση ὅτι: «...Αἱ
Στοαὶ καθίστανται αἱ ἑστίαι τῆς κατὰ τὸ 1908 κηρυχθείσης μεταπολιτεύσεως καὶ ὁ Τεκτονισμὸς λαμβάνει πολιτικὴν χροιὰν καὶ χαρακτῆρα
λίαν ἐπικίνδυνον καὶ ἐπισφαλῆ...», ποὺ βεβαίως ἐὰν δὲν συνεμορφοῦτο πρὸς τὸ γράμμα τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Τεκτονισμοῦ καὶ
τοὺς Ἀρχαίους Κανόνες του, ὁπωσδήποτε δὲν παρέβαινε τὸ πνεῦμα
τους, ὅπως σήμερα τοὐλάχιστον εἶναι διεθνῶς παραδεκτό.
Ἱδρυτὴς καὶ πρῶτος Σεβ. τῆς στοᾶς «Φίλιππος» ὑπ’ ἀρ. 38, καὶ
πρωτεργάτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Τεκτονισμοῦ στήν Μακεδονία ἦταν ὁ
Δημήτριος Μαργαρίτης. Αὐτὸς συνεργάσθηκε μὲ τοὺς ἱδρυτὲς τοῦ
νεοτουρκικοῦ κομιτάτου, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶχαν μυηθεί στὴν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἰταλίας στοὰ
«Macedonia Risorta». Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο πίστευε, ὅτι ἐξασφάλιζε
καὶ τὴν ἑλληνικὴ συμβολὴ στὴν βεβαία πλέον μεταπολίτευση καὶ
στὴν γένεση τοῦ νέου πολυεθνικοῦ, ὅπως ἤλπιζε, κράτους. Ἔτσι,
ὅταν ἀνακηρύχθηκε τὸ Σύνταγμα τοῦ 1908 καὶ ἄρχισαν οἱ ἑορτασμοί, πραγματοποιήθηκε παρέλαση στίς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν τεκτόνων τῶν στοῶν τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὰ περιζώματα καὶ τὰ διάσημά τους καὶ ἡ ὁποία κατέληξε σὲ κοινὲς ἐργασίες
ὑπὸ τὴν σφῦρα τῆς στοᾶς «Φίλιππος». Ἴσως αὐτὸ καὶ μόνον καταδεικνύει τὸ εἰδικὸ βάρος καὶ τὴν ἐπιρροὴ τῆς νεαρᾶς τότε στοᾶς καὶ
τῶν μελῶν της.
Τὸ εἰδικὸ βάρος ὅμως τῆς Στοὰ «Φίλιππος» ἀποδεικνύεται καὶ
ἀπὸ τὸ ὅτι κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ἀνεδείχθη γεννήτωρ πολλῶν
στοῶν στήν Μακεδονία ἀφοῦ ἱδρύει τὶς στοὲς «Ἐλπὶς» ἀρ. 45 Ἀνατολῆς Δράμας, «Φώτιος» ἀρ. 46 Ἀνατολῆς Κορυτσᾶς, «Ἡράκλεια»
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ἀρ. 47 τοῦ τότε ἑλληνικοτάτου Μοναστηρίου52, ποὺ ἀποτελοῦσε σημαντικότατο οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ πνευματικὸ κέντρο τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας γενικότερα53.

5. Ἵδρυση τῆς στοᾶς «Ἐλπὶς» ἀρ. 45 ἐν Ἀν. Δράμας

Πρὶν ἀναφερθοῦν τὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς στοᾶς Ἐλπὶς ἀρ. 45 ἐν
Ἀνατολῇ Δράμας54 καὶ ἡ ἐθνικὴ καὶ τεκτονικὴ πορεία της, εἶναι χρήσιμο νὰ παρατεθοῦν μερικὰ στοιχεῖα πού ἀφορούν τὴν Δράμα καὶ
τὴν περιοχή της κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας11.
Περὶ τὰ τέλη τοῦ 19ου ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα
ἐκδηλώθηκε σὲ ὅλη της τὴν βιαιότητα ἡ ἀπόπειρα ἐκβουλγαρισμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μακεδονίας. Τότε, πρῶτο καὶ βασικὸ ὅπλο ἁμύνης
ἀπετέλεσε ἡ παιδεία. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 1880 σημειώθηκαν οὐσιαστικὲς ἀλλαγὲς στὸν καζὰ Δράμας μὲ αὔξηση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καὶ
ἀνέγερση τῶν πρώτων ἐκπαιδευτηρίων στὴν
Δράμα, μέ πρωτοβουλία τοῦ μητροπολίτη καὶ
Χρυσόστομος
κατόπιν ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγίου Χρυσοστόμου (1907). Ἡ διοίκηση τῶν σχολείων ὑπήγετο
στὶς ἐπιτροπὲς ἐφόρων μὲ προϊστάμενο τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ἐπόπτη
τὸν μητροπολίτη Δράμας. Μέχρι τὸ 1913, στὸ βιλαέτιο Θεσσαλονίκης γενικά καὶ γενικότερα στὴν Μακεδονία, ὁ Ἑλληνισμὸς ἦταν
περισσότερο ἐνεργητικὸς ἐκεῖ ὅπου εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν
πιὸ ἰσχυρή βουλγαρικὴ προπαγάνδα. Στὸν καζᾶ Δράμας λοιπόν τὰ
52 Περὶ τῶν στοῶν Φώτιος ἀρ. 46 καὶ Ἡράκλεια ἀρ 47 δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ εὑρεθοῦν στοιχεῖα
ἀφορῶντα τὴν δρᾶση τους ἢ τὰ μέλη τους. Ἀξίζει ὅμως νὰ ἐπισημανθεί ἡ διαδοχὴ ἀριθμῶν τῶν
στοῶν Ἐλπίς, Φώτιος καὶ Ἡράκλεια, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν σημασίαν, ποὺ ἀπέδιδε ἡ Μ. Ἀνατολὴ
τῆς Ἑλλάδος στὴν συμβολὴ τοῦ Τεκτονισμοῦ στὰ ἐθνικὰ ζητήματα. Εἰκάζω, ὅτι ἡ στοὰ Ἡράκλεια
τέθηκε σέ ὕπνο πιθανότατα τὸ 1913 μὲ τὸν ξερριζωμὸ τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὰ ἐδάφη
τῆς βορείου Μακεδονίας, τὰ ὁποῖα εἶχαν περιέλθει στὴν κυριαρχία τῆς Σερβίας, κατόπιν Γιουγκοσλαυΐας. Τὴν 25η Μαρτίου 1933, μέ πρωτοβουλίᾳ Φλωρινιωτῶν καὶ τήν βοήθεια τῆς στοᾶς Πέλλα,
ἡ ἐν λόγω στοὰ ἐπαναλειτούργησε στὴν Φλώρινα ὡς Ἡράκλεια πάλιν ἀλλὰ μὲ νέο ἀριθμό, τὸν ἀρ.
97, στήν Ἀν. Φλωρίνης. Εἶναι περίεργο πάντως, πώς δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἐξευρεθεί ἔστω καὶ
ἕνα μέλος τῆς στοᾶς, πρόθυμο νὰ συμμετάσχει στὴν ἀφύπνισή της. Ἡ στοὰ Ἡράκλεια, ἔπαυσε νά
λειτουργεί ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες ὑπὸ τὴν Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος Στοές, μὲ τὴν κήρυξη τοῦ
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τὸ 1940· ἔκτοτε τελεῖ ἐν ὕπνῳ.
53 Πέραν αὐτῶν ὅμως, ὑπῆρξε, τὰ ἑπόμενα χρόνια, καὶ μητέρα στοὰ τῶν ἐργαστηρίων τῆς Ἀνατολῆς
Θεσσαλονίκης «Μέγας Ἀλέξανδρος» ἀρ. 62 (1923), «Ὅρος Ὄλυμπος» ἀρ. 68 (1924, ἀγγλόφωνη),
«Φῶς» ἀρ. 88 (1930), «Δημήτριος Μαργαρίτης» ἀρ. 103 (1934) καὶ βεβαίως «Πέλλα» ἀρ. 82 ἐν
Ἀνατολῇ Ἐδέσσης (1928), «Παῦλος Μελὰς» ἀρ. 100 Ἀνατολῆς Καστοριᾶς (1936), «Μακεδονία»
ἀρ. 104 Ἀνατολῆς Κοζάνης (1936).
54 Τὰ ἱστορικὰ στοχεῖα ποὺ παρατίθενται ἔχουν ληφθεί ἀπὸ τὸν ἐπετειακὸ τόμο ὑπὸ τὸν τίτλο «Σ.
Στοὰ Ἐλπὶς ὑπ› ἀρ. 45: Ἐπετηρὶς ἐνενῆντα ἐτῶν 1909-1999, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1999».
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στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν περίοδο 1895-1913 κατεδεικνύουν τὴν
ἐπικράτηση στὴν περιοχὴ τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Βουλγάρων,
ἐνῶ ἦταν ἐμφανής καὶ ἡ διαρκής αὔξηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων12. Σέ αὐτὸ τὸ περιβάλλον καὶ ὑπὸ
τὶς γνωστὲς συνθῆκες55 ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴν Γαληνοτάτη Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος νὰ ἱδρυθεί ἡ στοὰ Ἐλπὶς ἀρ. 45 στὴν
Δράμα. Πράγματι, τὴν 14η Μαρτίου 1909, ἱδρύθηκε μέ τό ὑπ’ ἀρ.
82 ἐγκριτικό πίνακα τῆς Γαληνοτάτης Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν τῆς ἀπὸ 25 Φεβρουαρίου σχετικῆς αἰτήσεως. Ἤδη,
ὅπως προανεφέρθηκε εἶχε ἐπικρατήσει τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων
(Ἰούλιος 1908). Ἡ Γαληνοτάτη Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος εἶχε
σταθμίσει τὰ ἐθνικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν δημιουργία μίας ἀκόμη ὑπὸ τὴν
αἰγίδα της Στοᾶς στὴν Μακεδονία, τὴν ὁποία θεωροῦσε δεδομένης
τῆς κυριαρχίας τῶν τεκτόνων στὶς τάξεις τῶν νεοτούρκων καὶ τῶν
διακηρυχθεισῶν ὑπὸ τῶν νεοτούρκων ἀρχῶν, ἰδανικὴ εὐκαιρία· ἡ
ἀπόφαση τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς δικαιώθηκε ἀπολύτως ὡς πρός τὸ
πρῶτο σκέλος, διαψεύστηκε ὅμως δυστυχῶς παταγωδῶς ἐντὸς μόλις
ὀλίγων μηνῶν, ὡς πρὸς τὸ δεύτερο.
Ἡ ἀποστολὴ τῆς ἱδρύσεως τῆς στοᾶς ἀνετέθηκε στοὺς σημαντικοτέρους τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Φιλίππου, τοὺς Δημήτριο Μαργαρίτη καὶ
Φιλώτα Παπαγεωργίου, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν σχετικὴ ἐντολὴ στὸν
δικηγόρο Βασίλειο Μαυρομάτη, ρήτορα τῆς στοᾶς Ἀριστοτέλης ἀρ.
36 ἐν Ἀν. Σερρῶν. Αὐτός, μὲ τὸν πρῶτο ἐπόπτη τῆς στοᾶς του, τὸν
ἐθνομάρτυρα καὶ θεῖο του Κώτσιο Σταμούλη διευθυντὴ τῆς Τράπεζας Ἀνατολῆς στή Δράμα, μύησε, περί τὰ μέσα Μαΐου, καὶ στοὺς
τρεῖς συμβολικοὺς βαθμοὺς τὰ πρῶτα τρία μέλη τῆς στοᾶς. Σύμφωνα μὲ τὴν προαναφερθεῖσα ἐπετηρίδα τῶν ἐνενήντα ἐτῶν τῆς στοᾶς,
δεδομένου τοῦ συντηρητικοῦ πνεύματος τῆς Δράμας, ἡ ὁποία «δὲν
διήκειτο εὐμενῶς διὰ μίαν τοιαύτην ἐκπολιτιστικὴν ἀνθρωπιστικὴν
κίνησιν», τόσο ἡ μύηση, ὅσο καὶ οἱ μετέπειτα ἐργασίες τῆς στοᾶς
διεξήγοντο εἴτε σὲ κατοικίες τῶν μελῶν, εἴτε σὲ εἰδικῶς διαμορφωμένα δωμάτια τοῦ ξενοδοχείου «Θεσσαλονίκη».
Οἱ ἑπτὰ διδάσκαλοι τέκτονες, ποὺ κατὰ τὰ τεκτονικὰ θέσμια ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία στοᾶς ἦσαν οἱ Μιχαὴλ Βαλάνης56 φαρμακοποιός, Σεβ., Δημήτριος Βάντσης ἰατρός, Α΄ ἐπ., Βασί55 Ὅρα τὰ ἀφορῶντα τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς στοᾶς Φίλιππος Ἀρ. 38
56 Συμφωνα μὲ τὴν ἐπετηρίδα τῶν ἐνενῆντα ἐτῶν τῆς Στοᾶς, ὁ Μιχαὴλ Βαλάνης, ὁ ὁποῖος ἦταν γόνος
εὐκατάστατης οἰκογενείας, εἶχε σπουδάσει φαρμακευτικὴ στὴν Βιέννη, ὅπου καὶ πιθανὸν μυήθηκε
στὸν Τεκτονισμό· πάντως, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι μυήθηκε ἐκ νέου καὶ στὴν στοὰ Φίλιππος τὸ 1909,
προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν ἵδρυση τῆς στοᾶς Ἐλπίς.

ιστορία του τεκτονισμού 237
λειος Δεϊμερντζόγλου καπνοβιομήχανος, Β΄ ἐπ.,
Δημήτριος Κοντὸς ὑπάλληλος τοῦ ὀθωμανικοῦ
μονοπωλείου καπνοῦ Ρεζῆ, ρήτωρ, Δημήτριος
Σταμούλης, ταμίας καὶ ἐλεονόμος, Τάσος Γαλδέμης φιλόλογος, διευθυντὴς τοῦ ἡμιγυμνασίου
Δράμας, γραμματέας καὶ Χρῆστος Καραγκιόζης
δικηγόρος57.
Μετὰ ἀπὸ συνεχεῖς πιέσεις τοῦ Μιχαὴλ Βαλάνη, ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος ζήτησε Βασίλειος Δεϊμερντζόγλου
ἀπὸ τὴν στοὰ Φίλιππος νὰ ἐπιληφθεί τοῦ ζητήματος. Ὅπως προαναφέρθηκε ἡ στοὰ Φίλιππος ἐνημέρωσε τὴν Μεγάλη Ἀνατολή, γιὰ τὶς
δυσκολίες τοῦ ἐγχειρήματος, δεδομένου τοῦ
μποϋκοτάζ ἐκ μέρους τῶν Τούρκων, ἰδίως μάλιστα τῶν τεκτόνων-μελῶν τῆς Στοᾶς Fazilet.
Ὕστερα ἀπὸ συνεχεῖς προσπάθειες ὅμως, τὴν
14η Μαρτίου 1909 κατέστη δυνατὸν νὰ ἵδρυθεί
O Μακεδονομάχος ιατρός
ἡ στοά μὲ πρῶτον Σεβ. τὸν ἴδιο.
Iωάννης Aργυρόπουλος
Μέχρι τὸ 1912 ὅμως, ἡ στοά, ἀποτελουμένη
ἀπὸ ἑπτὰ μόλις ἄτομα, δεδομένων τῶν προσκομμάτων ποὺ διαρκῶς προέβαλλαν οἱ νεότουρκοι,
οἱ ὁποῖοι σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς
ἐπαναστάσεώς τους παραβίασαν ὅλες τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς θεμελιώδεις τεκτονικὲς ὑποχρεώσεις
τῆς ἀνοχῆς καὶ ἀλληλεγγύης, λειτουργοῦσε ἐν
κρυπτῷ στὴν κατοικία του, ἐν μέσῳ κλίματος
φόβου καὶ τρομοκρατίας. Στὴν ἐπετηρίδα τῶν
ἐνενῆντα ἐτῶν τῆς Στοᾶς, ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀλΛάμπρος Κορομηλάς
ληλογραφία τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία
ἀπεστέλλετο στὸ φαρμακεῖο τοῦ Βαλάνη, συχνὰ ἀποσφραγιζόταν
ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Τελικῶς, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἐκτὸς Θεσσαλονίκης στοὲς τῆς Μακεδονίας, τὸ 1912, καὶ ἡ στοὰ «Ἐλπὶς» τέθηκε σέ
ὕπνο. Τὸ 1913, οἱ ὑποχωροῦντες Βούλγαροι, ὅπως καὶ στὶς Σέρρες,
κατέκαυσαν τὸ Δοξάτο ἀφοῦ προηγουμένως προέβησαν σὲ φόνους
καὶ λεηλασίες καὶ ἀπήγαγαν ὁμήρους. Τὸ ἴδιο ἐπανελήφθη καὶ κατὰ
τὴν περίοδο τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀφοῦ οἱ Βούλγαροι κατέλαβαν πάλι τὴν περιοχή, ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε τὸ 1918. Τελικά,
57 Σύμφωνα μὲ τὴν ἕρευνα τοῦ κοσμήτορος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος Ἀντωνίου Παπαναστασοπούλου.
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ἡ στοά ἀφυπνίστηκε τὴν 8η Μαΐου 1923.
Μέ ὅσα ἀνέφερα προσεπάθησα, νὰ ἀφηγηθῶ, τὸ θαυμάσιο «παραμύθιον» (τὸν ὅρο τὸν χρησιμοποιῶ ὑπὸ τὴν ἀρχικὴν καὶ παιδαγωγὸ αὐτοῦ σημασία) τῶν ἀγώνων τῶν τεκτόνων προπατόρων μας
στήν Μακεδονία. Ἐλπίζω, ἡ ἱστορία αὐτὴ νὰ σᾶς συνεκίνησε ὅπως
μὲ συγκινεῖ καὶ ἐμένα κάθε φορά ποὺ τὴν μελετῶ. Ἐλπίζω ὅμως
κυρίως, νὰ μᾶς προβληματίσε καὶ νὰ μᾶς ὑποχρεώσει γιά μία ἀκόμη
φορὰ νὰ ἐπαναλάβουμε τὸ πυθαγόρειο παράγγελμα, ποὺ ὡς τέκτονες
ποτὲ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅποιο ἀξίωμα καὶ ἂν καθέξουμε:
«Μὴ δ’ ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ’ ὄμμασι προσδέξασθαι, πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν· “πῆ παρέβην; τί δ’ ἔρεξα; τί μοι
δέον οὐκ ἐτελέσθη;” ἀρξάμενος δ’ ἀπὸ πρώτου ἐπέξιθι καὶ μετέπειτα
δειλὰ μὲν ἐκπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπει. Ταῦτα πόνει, ταῦτα
ἐκμελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν σε· ταῦτά σε τῆς θείης Ἀρετῆς εἰς ἴχνια
θήσει ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετρακτύν, παγὰν ἀενάου
φύσεως».
Τότε θὰ γίνουμε τέκτονες ἄξιοι καὶ συνεχιστὲς τοῦ παρελθόντος
μας καὶ τοῦ θεσμοῦ μας· «Τέκτονες Εὐπαλάμων Ὕμνων»! n

6. Σημειώσεις - Ἀναφορές
(Footnotes)

1

Τὸ πότε ἔπαψε να λειτουργεί ἢ τέθηκε σέ ὕπνο ἡ ἱστορικοτάτη αὐτὴ στοὰ καὶ γιατί, δὲν εἶναι γνωστό. Πάντως εἶναι βέβαιο, ὅτι αὐτὸ ἔλαβε χώραν πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει καμία ἀναφορὰ συμμετοχῆς της σὲ κοινὲς ἐργασίες τῶν στοῶν Θεσσαλονίκῃς
μετὰ τὸ 1912, οὔτε μάλιστα ἀναφέρεται συμμετοχή της στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς ἀπελευθερώσεως.
Εἶναι ὅμως γνωστόν ὅτι Σεβάσμιός της χρημάτισε καὶ ὁ Καράσο στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ
1890.
2 Ἡ συγκεκριμένη στοὰ ἦταν κέντρο φανατικῶν ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν πλεῖστα ὅσα
προβλήματα στὶς ἑλληνόφωνες στοὲς τῆς ἐποχῆς.
3 Ἡ Στοὰ Phoenix κατὰ τὸν Φ. Παπαγεωργίου, προφανῶς ἐκ λάθους, φέρεται ἱδρυθεῖσα τὸ 1920.
Ὑπήχθη στὴν Μ. Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος τὸ 1922, ὡς Φοίνιξ Ἀρ. 59

(Endnotes)
1

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰῶνος τὸ γενιτσαρικό σῶμα εἶχε παύσει λειτουργοῦν ὡς ἐλὶτ στρατιωτικὴ
μονάδα. Πολλοὶ γενίτσαροι δὲν ἦσαν κἂν στρατιῶτες καὶ ἁπλῶς ἀποσποῦσαν χρήματα ἀπὸ τὸ
τουρκικὸ κράτος καὶ ὑπαγόρευαν τὴν βούλησή τους στὴν κυβέρνηση, συμβάλλοντες στὴν σταθερή πτώση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὅποιος σουλτάνος προσπάθησε νὰ ἐκσυγχρονίσει τὴν
στρατιωτικὴ δομὴ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ διαλύσει τοὺς γενίτσαρους, εἴτε θανατώθηκε ἀμέσως ἢ καθαιρέθηκε. Ἔτσι, ὅταν παρετήρησαν οἱ γενίτσαροι ὅτι ὁ σουλτάνος Mahmud
II ὀργάνωνε νέο στρατὸ καὶ προσλάμβανε εὐρωπαίους πυροβολητές, στασίασαν καὶ πολέμησαν
στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταντινουπόλεως ζητοῦντες τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης· οἱ ἀριθμητικῶς λιγότεροι ἀλλὰ ἐκπαιδευμένοι κατὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πρότυπα σπαχῆδες ὅμως, ἐπετέθησαν καὶ τοὺς
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ἐξηνάγκασαν σὲ ὑποχώρηση στοὺς στρατῶνες τους. Οἱ ἱστορικοὶ ὑπαινίσσονται, ὅτι ὁ Mahmud II
σκοπίμως τοὺς ὑπεκίνησε νὰ ἐπαναστατήσουν, ἐνημερώνοντάς τους μὲ φετφᾶ, ὅτι σχημάτιζε νέο
στρατό, ποὺ θὰ ἦταν ὀργανωμένος καὶ ἐκπαιδευμένος κατὰ τὰ σύγχρονα εὐρωπαϊκὰ πρότυπα καὶ ὁ
ὁποῖος θὰ ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ Τούρκους. Οἱ γενίτσαροι θεωροῦσαν τὴν τάξη τους ζωτικῆς σημασίας
γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ εἶχαν ἀποφασίσει ὅτι δὲν θὰ ἐπέτρεπαν ποτὲ τὴν διάλυσή
τους. Ἔτσι, ὅπως προβλεπόταν, στασίασαν καὶ προωθήθηκαν στὸ παλάτι τοῦ σουλτάνου. Στὴν
ἐπακολουθήσασα μάχη ὅμως, λόγω καὶ τῆς συμμετοχῆς τοῦ πυροβολικοῦ, ἐφονεύθησαν 4.000
γενίτσαροι στοὺς στρατῶνες καὶ ἄλλοι πολλοὶ σὲ ὁδομαχίες στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ ἐπιζῶντες
εἴτε δραπέτευσαν ἢ φυλακίστησαν καί οἱ περιουσίες τους δημεύθηκαν. Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 1826,
οἱ ὑπόλοιποι συλληφθέντες γενίτσαροι ἀποκεφαλίσθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη, στὸν «Πύργο τοῦ
Αἵματος», ποὺ ἀπὸ τὸ 1912 μετονομάστηκε σὲ Λευκὸ Πύργο. Ἔτσι, ἡ ἐλὶτ τῆς τάξεως ἐφονεύθη
καὶ φυσικά, ἡ τάξη ἀποδυναμώθηκε. Ἄμεση συνέπεια αὐτῶν τῶν γεγονότων ἦταν καὶ ἡ σουφικὴ
τάξη τῆς ἀδελφότητος τῶν Bektaşi, βασικὸς ἰδεολογικὸς πυρήνας τῶν γενιτσάρων, νὰ διαλυθεί καὶ
οἱ ὀπαδοί της εἴτε νὰ ἐκτελεσθοῦν ἢ νὰ ἐξορισθοῦν.
2 Ὁ ὅρος Tanzimât περιγράφει μία σειρὰ μεταρρυθμίσεων μὲ στόχο τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, σὲ ἐπίπεδο διοικήσεως, οἰκονομίας καὶ σχέσεών της μὲ τοὺς ὑπηκόους
της, ποὺ τοποθετεῖται χρονικὰ στὸ διάστημα 1839-1876. Πρωτοπόροι τοῦ Tanzimât θεωροῦνται
οἱ σουλτάνοι: Selim III, Mustafa IV, ὁ μέγας βεζύρης Mustafa Reşid Paşa, ἐπίσης ὁ Abdülmacid
I, ὁ Abdülhamid II καὶ ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Στ΄. Συνέχεια αὐτῶν μπορεῖ νὰ θεωρηθοῦν,
παρὰ τὶς σημαντικὲς ἰδεολογικὲς διαφορὲς καὶ ἐπιδιώξεις καὶ οἱ νεότουρκοι καὶ βεβαίως καὶ ὁ
Kemal Atatürk. Βασικὰ διατάγματα (φιρμάνια) τοῦ Tanzimât ἦταν τὸ αὐτοκρατορικὸ διάταγμα
τοῦ Ροδῶνος (1839) (Hatt-ı Şerif τοῦ Gülhane, 1839), καὶ τὸ διάταγμα τῆς εμπεδώσεως τῶν μεταρρυθμίσεων (Islâhat Fermânı ἢ Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û) τοῦ 1856. Ἡ κίνηση αὐτὴ γιὰ τὴν
ἀναδιοργάνωση τοῦ καταρρέοντος ὀθωμανικοῦ κράτους προήρχετο ἀπὸ δύο διαφορετικὲς καὶ ἴσως
καὶ ἀλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων ὁμάδες. Ἡ μία ἦταν «ἐσωτερικὴ» καὶ τὴν κατηύθυναν
αὐτοὶ ποὺ ἐπεδίωκαν νὰ ἀναδιοργανώσουν τὸ κράτος, προκειμένου αὐτὸ νὰ ἀνακτήσει τὴν παλαιὰ
στρατιωτικὴ καὶ οἰκονομική του ἰσχὺ καὶ ἔτσι νὰ ἀνεξαρτητοποιηθεί ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις. Ἡ
ἄλλη ἦταν «ἐξωτερικὴ» καὶ καθωδηγεῖτο ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις, μὲ ὑποστηρικτὲς τῆς πολιτικῆς
τους ἐντός τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, αὐτοὺς ποὺ ἐπεδίωκαν τὶς μεταρρυθμίσεις αὐτὲς προκειμένου
νὰ φιλελευθεροποιήσουν τὶς δομὲς τοῦ κράτους, νὰ ἐξαλείψουν τὶς θρησκευτικὲς διακρίσεις καὶ νὰ
διευκολύνουν ἔτσι τὴν διείσδυση τῶν εὐρωπαϊκῶν κεφαλαίων, θεωροῦντες ὅτι ἡ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τοῦ κράτους ἦταν ἐξασφαλισμένη ἀπὸ τὶς ἴδιες. Οἱ διαφορὲς αὐτές, ποὺ παρέμειναν σὲ ἐπίπεδο ὑψηλοβάθμων ἀξιωματούχων κατὰ τὴν πρώτη περίοδο, κατέστησαν ἐντονότερες τὰ τελευταῖα
χρόνια τοῦ Tanzimât καὶ κατὰ τὴν ἐπακολουθήσασα αὐτὸ περίοδο. Τὸ κίνημα τῶν νεoτούρκων τοῦ
1908 στὴν Θεσσαλονίκη μπορεῖ νὰ θεωρηθεί ὡς βιαία ἐκδήλωσις ἐκείνων τῶν ὁμάδων, ποὺ συνέχισαν νὰ ὑφίστανται καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ φιλελευθέρου διαλείμματος. Βεβαίως, δὲν θὰ πρέπει
νὰ λησμονηθεί ὅτι μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἡττῶν καὶ ταπεινώσεων ποὺ ὑπέστη ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1827-1841 καὶ κυρίως μετὰ τὴν αἰγυπτιακὴ εἰσβολὴ στὴν Μικρὰ Ἀσία, ὁ
σουλτάνος Mahmud II ἀναγκάστηκε, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὴν διπλωματικὴ ὑποστήριξη
τῶν μεγάλων δυνάμεων, νὰ ὑποσχεθεί μεταρρυθμίσεις ποὺ θὰ καταργοῦσαν τὶς διακρίσεις εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν. Τότε, ἄρχισε ἡ προετοιμασία τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ (Tanzimât), ποὺ τελικῶς,
λόγῳ τοῦ ἐπισυμβάντος θανάτου τοῦ σουλτάνου, ἀνελήφθη ἀπὸ τὸν διάδοχό του, Abdülmacid I, ὁ
ὁποῖος λίγο μετὰ τὴν ἀνάρρησή του στὸ θρόνο καὶ ὑπὸ τὴν πίεση κυρίως τῶν Ρώσων, ἐξέδωσε (2
Νοεμβρίου 1839) τὸ προαναφερθὲν Hatt-ı Şerif. Συμφώνως πρὸς αὐτὸ καταργήθηκαν οἱ διακρίσεις
σέ βάρος τῶν Χριστιανῶν, παρεσχέθησαν ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ζωή, τὴν τιμὴ καὶ τὴν περιουσία τους
καὶ δόθηκε ἡ δυνατότητα ἰσότιμης συμμετοχῆς τους στὸν στρατὸ καὶ στὴν διοίκηση τοῦ κράτους.
Οἱ ἐγγυήσεις αὐτὲς ἐν πολλοῖς ἔμειναν στὰ χαρτιὰ. Ἡ Ρωσία ἄρχισε νὰ ἀσκῇ πρόσθετες πιέσεις
γιὰ ἐπέμβασιν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ὅμως μὲ τὴν ὑποστήριξη
τῶν αγγλογάλλων ἀρνήθηκε νὰ ὑποχωρήσει μὲ συνέπεια νὰ ἐκραγεί ὁ Κριμαϊκὸς πόλεμος. Ὅταν
ὅμως οἱ ὀθωμανοὶ ἀντελήφθησαν ὅτι οἱ μεγάλες δυνάμεις σχεδίαζαν συλλογικὴ ἐπέμβαση ὑπὸ
τὸ πρόσχημα τῶν διακρίσεων, ἀποφάσισαν νὰ δράσουν πρῶτοι, καὶ τὸ 1856 δημοσιεύθηκε τὸ
Hatt-ı Hümâyûn-û. Τὸ 1869 παραχωρήθηκε σέ ὅλους τοὺς πολίτες, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, ἡ
ὀθωμανικὴ ὑπηκοότητα. Ἡ μεταρρυθμιστικὴ κίνηση κορυφώθηκε τὸ 1876 μὲ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ
πρώτου τουρκικοῦ συντάγματος. Ἡ ἄνοδος ὅμως στὸν θρόνο τοῦ ἀπολυταρχικοῦ Abdülhamid II
καὶ ὁ ἐπακολουθήσας ρωσο-τουρκικὸς πόλεμος (1877-1878) διέκοψαν ὁριστικὰ τὴν διαδικασία
φιλελευθεροποιήσεως.
3 Στὴν πραγματικότητα, ὁ σουλτάνος Abdülaziz, παρὰ τὶς σημαντικὲς μεταρρυθμιστικὲς κινήσεις,
στὶς ὁποῖες εἶχε προχωρήσει, ἐκθρονίσθηκε στὶς 30 Μαΐου 1876 ἀπὸ τοὺς ὑπουργούς του γιὰ μία
σειρὰ ἀπὸ λόγους, σημαντικότεροι τῶν ὁποίων ἦταν ἡ σιτοδεία τοῦ 1873, οἱ σημαντικότατες ἐξο-
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πλιστικὲς δαπάνες, στὶς ὁποῖες εἶχε προβεί γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καὶ
γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν νέων ἀνακτόρων καὶ τέλος τὸ διαρκῶς διογκούμενο δημόσιο χρέος.
Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 4 Ἰουνίου 1867, ἀνακοινώθηκε ὁ θάνατός του στὸ ἀνάκτορο Feriye
στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἀπεδόθη σὲ αὐτοκτονία. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὰ ἀπομνημονεύματα
τοῦ σουλτάνου Abdülhamid II ἐπρόκειτο περὶ δολοφονίας κατόπιν διαταγῆς τῶν Hussein Avni
Paşa καὶ Mithat Paşa, ποὺ ὅπως προαναφέρθηκε, ἦταν τέκτονες· διάδοχός του ἦταν ὁ Murad V
(τέκτονας, ὅπως προαναφέρθηκε). Ὅταν κατὰ μία ἐκδοχή, ἡ ὁποία ἦταν πιθανότατα προϊὸν μαύρης
προπαγάνδας, αὐτὸς ἐκδήλωσε συμπτώματα παράνοιας, ποὺ συνοδευόταν ἀπὸ διαρκεῖς λιποθυμίες
καὶ ἐμέτους, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς στέψεώς του, ὅποτε καὶ ἔπεσε σὲ μία πισίνα καλώντας
ταυτόχρονα τοὺς φρουρούς του νὰ τὸν σώσουν, οἱ προαναφερθέντες πασάδες φοβήθηκαν ὅτι ὁ
λαὸς θὰ ἐπαναστατοῦσε καὶ θὰ ἀποκαθιστοῦσε τὸν Abdülaziz στὸν θρόνο. Ὁ Abdülaziz λοιπόν,
τὴν 4η Ἰουνίου 1876, βρέθηκε νεκρὸς στὸν πύργο, στὸν ὁποῖο ἦταν φυλακισμένος καὶ ὑπὸ αὐστηρή φρουρηση, μὲ κομμένες τὶς φλέβες καὶ τῶν δύο καρπῶν του, γεγονὸς προφανῶς ἀνεξήγητο. Οἱ
ὑποψίες ἐπετάθησαν, ὅταν δὲν ἔγινε αὐτοψία.
4 Ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ Mithat Paşa ἤδη ἀπὸ τὸ 1866 εἶχε λάβει ἐνεργὸ μέρος, ἂν δὲν ἦταν
καὶ πρωταγωνιστής, στὰ μεταρρυθμιστικὰ κινήματα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Πράγματι,
τὸ 1871, ὅταν μέγας βεζύρης ἦταν ὁ ἀντιμεταρρυθμιστὴς Mahmud Nedim, ὁ Mithat Paşa μὲ παράστασή του στὸν τότε σουλτάνο προσεπάθησε καὶ ἐν μέρει τὸ κατόρθωσε, ἔστω καὶ γιὰ τὸ μικρὸ
διάστημα τῶν τριῶν ἡμερῶν νὰ ἀνακηρυχθεί μέγας βεζύρης, θέση τὴν ὁποία ἀπόλεσε διότι θεωρήθηκε πολὺ ἀνεξάρτητος. Ἐπὶ μία πενταετία περίπου βρέθηκε ἐκτὸς πολιτικῶν πραγμάτων, μέχρι τὸ
1875, ὁπότε ἐπανέκαμψε δυναμικὰ στὴν πολιτικὴ ὡς πρωταγωνιστής. Πράγματι, ἀπὸ τὸ 1875 καὶ
γιὰ μία ἑξαετία περίπου, ὁ Mithat Paşa συμμετεῖχε, ρωμαντικῷ τῷ τρόπῳ, σὲ μία σειρὰ ἐπαναστατικῶν περιπετειῶν. Ἔτσι, καίτοι ἰδεολογικά συνέπλεε μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν νεοοθωμανῶν προσπάθησε
νὰ περιορίσει τὴν ἐπαναστατικὴ ὁρμή τους· ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη ὅμως τοῦ σουλτάνου οδήγησε σὲ
συμμαχία τοὺς μεγάλο βεζύρη, ὑπουργὸ πολέμου καὶ Mithat Paşa, ποὺ κατέληξε στὴν ἐκθρόνισή
του καὶ στὴν δολοφονία του μὲ τὰ προαναφερθέντα ἐπακόλουθα καὶ τὴν ἀνάρρηση στὸν θρόνο
τοῦ Abdülhamid II, ἀφοῦ ὅμως αὐτὸς ὑποσχέθηκε νὰ προχωρήσει σὲ σημαντικὲς μεταρρυθμίσεις.
Ὁ Mithat Paşa ἔγινε μέγας βεζύρης ἐνῶ παραλλήλως ἄρχισε νὰ λειτουργεί καὶ τὸ κοινοβούλιο.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1876 ὅμως ὁ Mithat Paşa ἀποπέμφθηκε κατηγορούμενος γιὰ τὸν φόνο τοῦ
Abdülaziz. Μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἐντόνων ἐναλλαγῶν καὶ διακυμάνσεων τῆς καριέρας του, τὸν Μάϊο
τοῦ 1877 καθαιρέθηκε καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1881 καταδικάστηκε σέ θάνατο, ἐξιρίστηκε στὴν Ἀραβία
ὅπου καὶ πιθανότατα δολοφονήθηκε τὸ 1884.
5 Ὁ Ἐμμανουὴλ Καράσο (Carasso, Caraso, Karasu, 1862-1934), ἦταν σεφραδίτης εβραῖος, δικηγόρος τὸ ἐπάγγελμα. Ὑπῆρξε σημαντικότατος παράγοντας τῆς Θεσσαλονίκης. Θεωρεῖται ἱδρυτὴς τῆς
στοᾶς Macedonia Risorta, καὶ διετέλεσε καὶ Σεβ. τῆς στοᾶς Macedonia στὶς αρχές τῆς δεκαετίας
1890. Σύμφωνα μὲ τὸ σύστημα διομολογήσεων (capitulations), ποὺ ἀποσπάστηκε ἀπὸ τὸν σουλτάνο Μεχμέτ IV, τὰ κτίρια τῶν ξένων ὑπηκόων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, προφανῶς καὶ τῆς
Θεσσαλονίκης εἶχαν ἀσυλία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς νὰ προβαίνουν
σὲ ἕρευνες σέ αὐτά. Ὁ Καράσο λοιπὸν, ὡς Σεβ. τῆς στοᾶς «Macedonia Risorta» καὶ ἐκπρόσωπος
τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς Ἰταλίας, παρεῖχε ἄσυλο ἔναντι τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχῶν στοὺς νεοτούρκους, οἱ ὁποῖοι ὄντες τέκτονες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, συνεδρίαζαν εἴτε στοὺς χώρους τῆς στοᾶς ἢ στὴν
κατοικία του, μελετῶντες τὴν ἐκθρόνιση τοῦ σουλτάνου καὶ τὴν αρμενικὴ γενοκτονία (Michelle
Campos, Historical Features: Freemasonry in Ottoman Palestine, Jerusalem Quarterly 22/23 σελ.
37-62). Ὁ Καράσο ἦταν ἕνας ἀπὸ τὴν τριμελὴ ἐπιτροπὴ τῶν νεοτούρκων, ποὺ ἀνακοίνωσε στόν
σουλτάνο, ὅτι εἶχε ἐκθρονισθεί, ὁπότε μπορεῖ εὔκολα νὰ συναχθεί ὅτι ἀνῆκε στὸν πυρῆνα, ποὺ σχεδίασε καὶ οργάνωσε τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων, γεγονὸς ποὺ δὲν ἔχει ἀμφισβητηθεί μέχρι σήμερα.
Αὐτὰ πιστοποιοῦνται καὶ ἀπὸ τὸν Refil Bey, ὁ ὁποῖος σὲ συνέντευξη στὴν παρισινὴ ἐφημερίδα
“Le Temps” στὶς 20.08.1908 δήλωσε: «Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὑποστηριχθήκαμε ἀπὸ τὸν Τεκτονισμό.
Δὺο στοές, οἱ «Macedonia Risorta» και ἡ «Labor et Lux» παρεῖχαν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες καὶ
ἀποτέλεσαν τὸ καταφύγιό μας. Συναντιόμασταν ἐκεῖ ὡς τέκτονες, ἀφοῦ πράγματι πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς
εἴμασταν τέκτονες, ἀλλὰ κυρίως συναντιόμασταν ἐκεῖ γιὰ νὰ ὀργανωνόμαστε καλύτερα».
6 Κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1908 ἡ νεοτουρκικὴ κίνηση στὴν Μακεδονία εἶχε λάβει τεράστιες διαστάσεις.
Πληροφορουμένη τοῦτο ἡ Ὑψηλὴ Πύλη καὶ ἐπιθυμούσα νὰ καταπνίξει τὴν ἐπαπειλουμένη ἐξέγερση, ἀπέστειλεν στὴν Θεσσαλονίκη τὸν Ἰσμαὴλ Μαχὶρ Πασᾶ γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἀνακρίσεων
ἐπὶ τῆς νεοτουρκικῆς συνωμοσίας. Στὴν ἔκθεσή του ὁ Μαχὶρ Πασᾶς ἀπέδιδε εὐθύνες σὲ πολλοὺς
ὑψηλὰ ἱσταμένους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως Μακεδονίας καὶ τοῦ στρατοῦ καὶ ἐνέπλεκε καὶ τὸν
Χιλμὴ Πασᾶ. Τότε, ὁ Ἐμβὲρ Μπέης διοικητὴς τάγματος Κυνηγῶν, ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς κινησεως,
κλήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ὑπὸ τὸ πρόσχημα προαγωγῆς. Ὑποπτευθεὶς ὅμως ὅτι ἐπρόκειτο
νὰ συλληφθεί καὶ νὰ φυλακισθεί λιποτάκτησε στὰ ὅρη τῆς Ρέσνας. Τὴν 3ην/22αν Ἰουνίου 1908 τὸ
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παράδειγμά του ἀκολούθησε καὶ ὁ ταγματάρχης Νιαζί Μπέης μὲ ἰσχυρὸ σῶμα στρατιωτῶν. Τὴν
ἀνταρσία αὐτή, διατάχθηκε νὰ καταπνίξει ὁ Σεμσὶ Πασᾶς, πλὴν ὅμως αὐτός δολοφονήθηκε τὴν
25ην Ἰουνίου στὸ Μοναστήρι μέρα μεσημέρι. Κατόπιν τούτων, ἡ ἀνταρσία μεταδόθηκε ταχέως
μεταξὺ τῶν δυσαρεστημένων στρατευμάτων τοῦ Γ› σώματος στρατοῦ τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Β›
σώματος στρατοῦ τῆς Ἀδριανουπολεως. Προσπάθειες καταπνίξεως τῆς ἐξεγέρσεως μέ μεταφορά
τουρκικῶν στρατευμάτων ἀπό την Ἀνατολία καὶ μέ ὑποσχέσεις αὐξημένων μισθῶν καὶ προαγωγῶν, ἀπέτυχαν πλήρως.
7 Ὁ Ἀβραὰμ Μπεναρόγια ἦταν ἱσπανοεβραϊκῆς καταγωγῆς. Γεννήθηκε στὸ Βίντιν τῆς Βουλγαρίας
τὸ 1887, ὅπου καὶ ἂσκησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ διδασκάλου καὶ τοῦ τυπογράφου. Διωκόμενος γιὰ
τὴν πολιτικὴ του δράση κατέφυγε τὸ 1908 στὴν Θεσσαλονίκη ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκε μονίμως,
μετέχοντας ἐνεργά σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες τῆς ἐκεῖ ἰσραηλιτικῆς κοινότητος,
τῆς ὁποίας ταχέως ἀνεδείχθη ἡγετικὸ στέλεχος. Ὑπῆρξε ὁ πρωτεργάτης τῆς ἱδρύσεως τῆς «Φεντερασιόν». Ἂν καὶ ἀρχικὰ ὁ Μπεναρόγια καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του εἶδαν μὲ συμπάθεια τὸ κίνημα τῶν
νεοτούρκων, λόγω τῆς ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς τῶν ντονμέδων, στήν συνέχεια καὶ λόγω τῶν περιορισμῶν ποὺ ἔθεσαν οἱ τουρκικὲς ἀρχές, προκειμένου νὰ περιορίσουν τὸ ἐργατικὸ κίνημα, ἀποστασιοποιήθησαν ἀπὸ τὴν «Ἐπιτροπὴ Ἑνώσεως καὶ Προόδου» καὶ ὁ ἴδιος φυλακίστηκε. Τὸ 1912, ὅταν
οἱ Βούλγαροι ὁργάνωσαν 4 τάγματα ἐθελοντῶν δυνάμεως 1200 ἀνδρῶν, στὰ ὁποῖα εἶχαν συμμετάσχει καὶ οἱ γνωστοὶ ἀνθέλληνες κομιτατζῆδες Σαντάνσκι, Πανίτσα καὶ Τσερνοπέεφ, κατετάγη καὶ
αὐτός.Τὸ 1915 ἐξελέγη στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἦταν ἑλληνοεβραῖος,
ἀλλὰ ἑβραιοβούλγαρος, ἐνῷ πρωταγωνίστησε στὴν δημιουργία τοῦ ΣΕΚΕ, μετέπειτα ΚΚΕ, στὸν
Πειραιὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1918. Στὸ ἰδρυτικὸ συνέδριο τοῦ ΣΕΚΕ (17-23 Νοεμβρίου), ὡς μέλος
τῆς ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, τέθηκε ἐπὶ κεφαλῆς τῆς κεντρώας ἰδεολογικοπολιτικῆς τάσεως
καὶ προσπάθησε νὰ ἐξισορροπήσει τὶς θέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἄλλων ἀκραίων τάσεων. Στὶς ἐκλογὲς
τοῦ Νοεμβρίου 1920 ἔστρεψε τὴν ἰσραηλινὴ κοινότητα κατὰ τοῦ Ε. Βενιζέλου καὶ τῆς πολιτικῆς
συνέχισεως τοῦ πολέμου στὴ Μικρὰ Ἀσία, συμμαχώντας μὲ τὴν Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευσι. Τὸ 1922
δικάστηκε ὡς ὑπεύθυνος τῶν ἐπεισοδίων τῶν ἐργατικῶν κινητοποιήσεων τοῦ Βόλου. Τὸ 1924
διεγράφη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, διότι θεωροῦσε, ὅτι δὲν εἶχαν ὡριμάσει οἱ συνθῆκες γιὰ ἐπαναστατικὴ
δράση. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς συνελήφθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ μετεφέρθη σὲ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τῆς Γερμανίας, ὅπου καὶ ἐξοντώθηκε ἡ οἰκογένειά του. Αὐτὸς κατόρθωσε νὰ
ἐπιζήσει, ἀπελευθερώθηκε ὑπὸ τῶν συμμάχων τὸ 1945, ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνεμείχθη
καὶ πάλι μὲ τὴν πολιτικὴ συνεργαζόμενος μὲ τὸ σοσιαλιστικὸ κόμμα τῶν Σβώλου-Τσιριμώκου. Τὸ
1953 μετέβη στὸ Ἰσραὴλ, καὶ ἐγκαταστάθηκε μονίμως στὸ Τὲλ Ἀβιβ. Πέθανε τὸ 1979 σὲ ἡλικία 92
ἐτῶν.
8 Δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονεῖται, ὅτι κατὰ τὴν περίοδο αὐτήν γνωρίζουν ἄνθηση στὴν Εὐρώπη πολλὰ
ρεύματα πνευματισμοῦ, ἀποκρυφισμοῦ καὶ θεοσοφίας. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ σχετικὲς ἀναφορές,
τὰ ρεύματα αὐτὰ ἐπέδρασαν καὶ στὸ τεκτονικὸ γίγνεσθαι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μεταξύ αὐτῶν λοιπὸν τῶν ρευμάτων ἀναφέρονται καὶ ὁ μαρτινιστικὸς τύπος καὶ ὁ τύπος Swedenborg. (δὲς ἄρθρο
Gilbert RA, The Masonic career of AE Waite, Ars Quatuor Coronatorum, V99, 1986 καὶ Gilbert
RA, The rise and fall of the Swedenborgian rite, Ars Quatuor Coronatorum, 1995). Ὁ C. Moroiu,
καίτοι Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ρουμανίας, εἰσήγαγε ἀμφοτέρους τοὺς τύπους
στὴν Ρουμανία, ὡς ἐπίσης καὶ τὸν τύπο Μέμφις και Μισραΐμ.
9 Πρὸς τιμὴ τοῦ Dr Sebastiao de Megalhàes Lima, σημαντικοτάτης μορφῆς τοῦ πορτογαλικοῦ Τεκτονισμοῦ καὶ Μεγάλου Διδασκάλου τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς Πορτογαλίας. Ὁ ρόλος τῆς Μεγάλης
Ἀνατολῆς τῆς Πορτογαλίας (Grande Oriente Lusitano) ἐν προκειμένῳ δὲν εἶναι ξεκάθαρος. Ἤδη
ἀπὸ τοὺς ναπολεοντίειους χρόνους ἀκολουθοῦσε τὶς ἀρχὲς τῆς Grand Orient της Γαλλίας ἔχοντας
περὶ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος γαλλοποιηθεί ἢ καλύτερα ἰακωβινοποιηθεί πλήρως. Πιθανότατα
γι’ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν ἔτυχε ἀναγνωρίσεως καὶ ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες στοὲς τῆς
Θεσσαλονίκης. Ἀξίζει ὅμως νὰ ἀναφερθεί ὅτι ἡ Grande Oriente Lusitano Unido, ὅπως ὁνομαζόταν
τὴν περίοδο 1869-1914, εἶχε υἱοθετήσει ἀπόψεις τῶν καρμπονάρων (τέλη 19ου αἰῶνος) καὶ εἶχε
ὀργανώσει καὶ ἀντίστοιχο ἔνοπλη ὀργάνωση, γεγονὸς μὲν ποὺ ἀρνήθηκε τὸ 2004 σὲ συνέντευξή
του ὁ Μέγας Διδάσκαλος τῆς GOL, ἄποψη ὅμως στὴν ὁποία πολλοί ἱστορικοὶ ἐμμένουν. Εἴτε ὅμως
ἰσχύει εἴτε ὄχι, γεγονὸς εἶναι, ὅτι τὸ 1908 κηρύχθηκε ἐπανάσταση κατὰ τὴν ὁποία ἐφονεύθησαν
ὁ βασιλιᾶς τῆς Πορτογαλίας καὶ ὁ διάδοχός του καὶ ἀνακηρύχθηκε Δημοκρατία· ὁ Πρόεδρος καὶ
πλέον τοῦ μισοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἦσαν τέκτονες. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἦταν ἤδη γνωστά,
ὅταν ἱδρύθησαν οἱ ἐπίμαχες αὐτὲς στοὲς στὴν Θεσσαλονίκη. Ἴσως λοιπὸν αὐτὸς νὰ ἦταν καὶ ὁ
λόγος, ποὺ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ὑπήχθησαν στὴν G.O.L. Γεγονὸς ἀναμφισβήτητο πάντως εἶναι, ὅτι
οἱ πρῶτες στοὲς τῆς Βουλγαρίας (Βαλκανικὸς Ἀστὴρ ἀρ. 134 (1880) Ἀνατολῆς Rousse καὶ Ἀδελφότης ἀρ. 162 Ἀνατολῆς Σόφιας) ὑπήγοντο στὴν GOL. Ὁμοίως, ἐνῷ ἡ πρώτη Στοὰ τῆς Ρουμανίας,
Inteleptii din Heliopolis Ἀνατολῆς Βουκουρεστίου ὑπαγόταν στὴν Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας
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ἡ δεύτερη, ἡ Steaua Dunarii Ἀνατολῆς Βουκουρεστίου ὑπαγόταν στὴν GOL. Προφανῶς, σέ αὐτὸ
συνέτεινε καὶ τὸ ὅτι οἱ ἀρχές τους ἦσαν ἰδιαιτέρως ἑλκυστικὲς τότε· στὴν Ρουμανία μάλιστα, ὅπως
καὶ στὴν Πορτογαλία, ἀκόμη περισσότερο, δεδομένων καὶ τῶν ἀντικληρικῶν αἰσθημάτων ποὺ ἐπικρατοῦσαν.
10 Ἐν προκειμένῳ ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ κάποια στοιχεῖα ἀφορῶντα τὴν τραπεζικὴ ἀγορὰ
τῆς Θεσσαλονίκης τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰώνα. Στὴν Θεσσαλονίκη λειτουργοῦσαν τότε τρεῖς ἑλληνόκτητες και δύο εὑρωπαϊκὲς τράπεζες. Συγκεκριμένα μὲ ἐνέργειες τοῦ ὑπουργείου ἐσωτερικῶν
τῆς Ἑλλάδος εἶχαν ἐγκαταστασθεί πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν Ἑλλήνων οἱ τράπεζες Μυτιλήνης, Ἀθηνῶν καὶ Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖες σύντομα καὶ παρὰ τὶς προειδοποιήσεις στράφηκαν καὶ σὲ χρηματοδοτήσεις τῶν πλουσίων Ἑβραίων, οἱ περιουσίες τῶν ὁποίων ἦσαν τεράστιες, παρὰ τὴν ἔλλειψη
νομικοῦ πλαισίου σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὶς ἐγγυήσεις. Παράλληλα μὲ τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, ἐδραστηριοποιοῦντο καὶ οἱ τράπεζες Ὀθωμανικὴ καὶ Θεσσαλονίκης μὲ ἕδρα τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ
ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς τραπεζικῶν γραφείων ὅπως τῶν Μοδιάνο, Ἀλλατίνι, Ἀμάρ, Μπενβενίστε
καὶ Δ. Ἀγγελάκη. Οἱ Μοδιάνο, δεδομένου ὅτι δὲν ἀνεγνωρίζετο ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ νομοθεσία
σύστημα ὑποθηκῶν, χρηματοδοτοῦσαν συστηματικῶς ἐπισφαλεῖς ἐπιχειρήσεις μέ ἐγγύηση κτημάτων, ἀποκτῶντες κατ› αὐτὸν τὸν τρόπο τεράστιες κτηματικὲς περιουσίες. Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες,
θεωρῶντας ἀσφαλεῖς τὶς ἐμπράγματες ἐγγυήσεις τῶν Μοδιάνο, προεξοφλοῦσαν χωρὶς δισταγμὸ τὰ
προσκομιζόμενα χρεόγραφά τους, γεμίζοντας τοξικὰ γραμμάτια. Ὅταν ἐκδηλώθηκε ὅμως ὁ ἰταλοτουρκικὸς πόλεμος, οἱ Μοδιάνο, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἰταλοὶ ὑπήκοοι, ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν
τὴν Θεσσαλονίκη μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστοῦν ἐπισφαλεῖς ὅλες οἱ ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτοὺς ἀφοῦ
ἡ περιουσία τους ἦταν ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἐκποιηθεί. Τότε λοιπὸν κινδύνευσε σοβαρά, μεταξὺ
ἄλλων, καὶ ἡ τράπεζα Μυτιλήνης, στὴν ὁποία εἶχε κατατεθεί τὸ ταμεῖο τοῦ Φιλίππου. (Ἐ. Χεκίμογλου, Ἡ Θεσσαλονίκη πρὶν ἀπὸ τὸ 1912. Οἰκονομία καὶ κοινωνία. Ἑλλήνων ἱστορικὰ, τ. 6, σελ.
82-123)
11 Ἐπὶ τουρκοκρατίας (Ἰ. Χατζηισαάκ, «Δημογραφικὴ κατάσταση Νομοῦ Δράμας», http://diasporic.
org/mnimes/archives/demographic-situation-municipality-of-dramas), ἡ Μακεδονία εἶχε διαιρεθῆ
σὲ τρία βιλαέτια· Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου καὶ Κοσσυφοπεδίου. Τὸ βιλαέτιο Θεσσαλονίκης
ἀπετελεῖτο ἀπὸ τρία σαντζάκια: Θεσσαλονίκης, Σερρῶν καὶ Δράμας, τὸ σαντζάκιο Δράμας εἶχε σὲ
πέντε καζᾶδες: Δράμας, Πραβίου (Ἐλευθερουπόλεως), Σαρὶ-Σαμπᾶν (Χρυσουπόλεως), Καβάλας
καὶ Θάσου.
12 Πράγματι, στὶς ἑκατὸν τρεῖς κοινότητες τῆς ἐπαρχίας Δράμας λειτουργοῦσαν: ἕνα ἡμιγυμνάσιο,
δεκαπέντε δημοτικὲς σχολές, τρεῖς ἀστικὲς σχολές, ἑπτὰ παρθεναγωγεῖα, ἕνα νηπιαγωγεῖο καὶ ἑκατὸν πέντε γραμματοδιδασκαλεῖα μὲ 265 διδασκάλους καὶ διδασκάλισσες καὶ 3800 μαθητές καὶ
μαθήτριες. Εἰδικὰ στὴν Δράμα λειτουργοῦσαν ἕνα ἑπτατάξιο ἀρρεναγωγεῖο μὲ ἑπτὰ διδασκάλους
καὶ 210 μαθητές, ἕνα ἑπτατάξιο παρθεναγωγεῖο μὲ ἕξι διδασκάλισσες καὶ 170 μαθήτριες, τὸ Φρεβελιανὸ νηπιαγωγεῖο μὲ μία διδασκάλισσα καὶ 200 νήπια καὶ δημοτικὸ σχολεῖο μὲ δύο τάξεις καὶ
30 μαθητὲς και μαθήτριες. Κατ’ ἀντιστοιχίαν, στὴν ἐπαρχία Δράμας λειτουργοῦσαν μόνον ἕνα
τουρκικὸ γυμνάσιο μὲ ὀκτὼ διδασκάλους καὶ 320 μαθητές, τρεῖς προκαταρκτικὲς σχολὲς καὶ ἕνα
οἰκοτροφεῖο μὲ 15 οἰκοτρόφους καὶ μόνον ἕνα μικρὸ βουλγαρικὸ σχολεῖο μὲ τέσσερεις διδασκάλους, δύο διδασκάλισσες και δώδεκα μαθητές.
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Ένα σπάνιο ιστορικό
φωτογραφικό
ντοκουμέντο
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Στη μνήμη του Σπύρου Παΐζη,
που πρώτος με ώθησε στην έρευνα
της ιστορίας του ελληνικού Τεκτονισμού!

Ως

ιστοριοδίφης του πρώιμου ελληνικού Τεκτονισμού, είχα
την τύχη τα τελευταία χρόνια να βρεθούν στα χέρια μου αρκετά
ντοκουμέντα ανυπολόγιστης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας,
τα οποία συμπλήρωσαν κατάτι το παζλ της ιστορίας του χώρου μας.
Ανάμεσά τους, κάποια από τα παλαιότερα διπλώματα Επτανησίων
τεκτόνων των αρχών του 19ου αιώνα, ένα από τα διπλώματα του
Διονυσίου Ρώμα του 1811, τα παλαιότερα διπλώματα τεκτόνων
της Βασιλικής Αψίδας που εκδόθηκαν το 1840 & 1843 από το
πρώτο ελληνικό Μεγάλο Περιστύλιο της Κέρκυρας, το μοναδικό
μέχρι σήμερα σωζόμενο δίπλωμα Έλληνα τέκτονα Ναΐτη του 1863,
προσωπογραφίες και διάσημα σπουδαίων τεκτόνων της εποχής κ.ά.
Από όλα τα ανωτέρω νομίζω όμως ότι ένα ξεχωρίζει, λόγω του ότι
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η «ζωντανή» ιστορία του κερκυραϊκού
Τεκτονισμού. Πρόκειται για μία φωτογραφία αλμπουμίνης του έτους
1876 των μελών της πρεσβυγενούς Στοάς Le Phénix [Ο Φοίνιξ] υπό
την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας [Grand Orient de
France], η οποία φωτογραφία από όσο γνωρίζω είναι η αρχαιότερη
του είδους της και βλέπει το φως της δημοσιότητας στο ανά χείρας
τεύχος. Ο εντοπισμός της έγινε στο εξωτερικό τυχαία το 2009 και
μετά από τις νόμιμες διαδικασίες επαναπατρίστηκε το 2010, και
ο τελικός προορισμός της θα είναι τα Κρατικά Γενικά Αρχεία της
Κέρκυρας.
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Δημιουργός της είναι το μέλος της Στοάς Αύγουστος Κόλλας, ο
οποίος γεννήθηκε την 26η Απριλίου 1821 στη Φερράρα της Ιταλίας.
Σπούδασε ζωγραφική στη Μπολόνια, αλλά η φωτογραφία κέρδισε
το ενδιαφέρον του ενόσω ακόμη ήταν φοιτητής. Στην Κέρκυρα
έφθασε το 1845 κυνηγημένος από τον παπικό στρατό, όπου και
ζήτησε πολιτικό άσυλο. Αρχικά εργάστηκε ως ζωγράφος, χαράκτης
και γλύπτης και για ένα διάστημα υπήρξε δάσκαλος του διάσημου
Κερκυραίου υδατογράφου Άγγελου Γιαλλινά
και μετέπειτα Σεβάσμιου του Φοίνικα.
Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπήρξε και
ο δάσκαλος του πρώτου έλληνα φωτογράφου
της Κέρκυρας, Χαράλαμπου Βιτουλαδίτη.
Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολήθηκε και
με την φωτογραφία και αργότερα ασχολήθηκε
αποκλειστικά με αυτήν. Το 1857 εξέδωσε
άλμπουμ με 20 καλοτυπίες με απόψεις της
Άγγελος Γιαλλινάς
Κέρκυρας, ενώ το 1869 φωτογράφησε κατ’
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εντολή του βασιλέως Γεωργίου Α΄ τη βάπτιση
του γιου του πρίγκιπα Γεώργιου. Το 1870
συμμετείχε στην Έκθεση Β΄ Ολύμπια στην
Αθήνα, ενώ το 1873 βραβεύτηκε στην Έκθεση
της Βιέννης. Βραβεύτηκε επίσης στα Γ΄
Ολύμπια το 1875, ενώ συμμετείχε και στην
Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1878. Ένα
χρόνο αργότερα μετακόμισε οικογενειακώς
στο Λαύριο όπου άνοιξε φωτογραφείο και
παρέμεινε εκεί μέχρι το θάνατό του, το
Αύγουστος Κόλλας
1888. Στον Τεκτονισμό μυήθηκε στη Στοά Ο
η
Φοίνιξ την 24 Οκτωβρίου 1862 και ανυψώθηκε στον βαθμό του
διδασκάλου τη 4η Δεκεμβρίου 1863.
Η φωτογραφία (διαστάσεων 24,3 x 20,7 εκ.) έχει επικολληθεί σε
λευκό πλαίσιο (διαστάσεων 36 x 32 εκ.) και ο φωτογράφος χάραξε
ιδιόχειρα στο αρνητικό, στα ιταλικά:“30 Giugno 1876, A. Colla Fer.
in Corfù” [30 Ιουνίου 1876, Αύγουστος Κόλλας εκ Φεράρρας στην
Κέρκυρα]. Ως φαίνεται η φωτογράφηση έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου
1876, ημέρα Παρασκευή, πιθανότατα κατά τον εορτασμό της Στοάς
του Θερινού Ηλιοστασίου. Έχει ενδιαφέρον η χάραξη με τον ίδιο
τρόπο των γραμμάτων B και J επί των δύο στηλών, του ισοσκελούς
τριγώνου επί φωτοβόλων ακτίνων με το γράμμα G εντός του, καθώς
και της κρυπτογραφημένης, βάσει του κρυπτόλεξου των Βαυαρών
Πεφωτισμένων Τεκτόνων, επιγραφής επί της προμετωπίδας LOGGIA
FENICE IN CORFU...1876 [Στοά Φοίνιξ στην Κέρκυρα 1876].
Ο φωτογράφος αφιέρωσε το παρόν αντίγραφο στους αδελφούς
του, σημειώνοντας χειρογράφως στο κάτω μέρος του πλαισίου τα
ακόλουθα, μεταφρασμένα από την ιταλική:
Απερίγραπτη είναι η ευγνωμοσύνη που σας οφείλω
φίλτατοι Αδ... για την ευχαρίστηση που μου δώσατε που
μπόρεσα να φτιάξω αυτόν τον πίνακα ώστε να σας έχω
κοντά μου μολονότι και χωρίς αυτόν θα ήσαστε για πάντα
αχώριστοι από την Αδελφική καρδιά μου...
Γι’ αυτό σας παρακαλώ να δεχτείτε το παρόν σε ένδειξη
πιστής και Αδής... εκτίμησης, και με τα σημ... και τις κρούσ...
του Τάγμ... σας χαιρετώ Αδ... Χ... Τρεις... Φορ... Τρεις...
Ο Αφοσ... Σας Αδ... Αύγουστος Κόλλας
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Ο Κόλλας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους εικονιζόμενους,
χάραξε επίσης αριθμούς επί των φωτογραφιζομένων και επί
του πλαισίου τύπωσε τα ονόματά τους και τα αξιώματα μερικών
εξ αυτών. Η πράξη του αυτή διέσωσε, παρά τη σχετική φυσική
αλλοίωση της φωτογραφίας στο πέρασμα των 140 χρόνων, την
απεικόνιση 32 Κερκυραίων πρωτοπόρων τεκτόνων!
Οι 32 αυτοί τέκτονες είναι οι ακόλουθοι:
(σειρά καθήμενων, από αριστερά προς τα δεξιά)
Βενιαμίν Λέβης (έμπορος) Βοηθός Ρήτορας, Φίλιππος Φούλδ
(έμπορος) Ρήτορας, Σπυρίδων Δεβιάζης (εμποροϋπάλληλος)
Α΄ Επόπτης, Αντώνιος Κασταμονίτης (δικηγόρος) Σεβάσμιος,
Ιωάννης Ζούλας (εμποροϋπάλληλος) Β΄ Επόπτης, Παναγιώτης
Αποστολόπουλος (ταχυδρομικός υπάλληλος) Γραμματέας και
Σαμουήλ Βράνδεμβουργκ (έμπορος) Μεγάλος Δοκιμαστής.
(πρώτη σειρά ορθίων, από αριστερά προς τα δεξιά)
Ιάκωβος Αμποάφ
(συμβολαιογράφος),
Μιχαήλ
Μπέσος
(εμπορομεσίτης), Χριστόδουλος Τσιριγώτης (ιατρός), Κωνσταντίνος
Σερεμέτης (κτηματίας), Σιγισμόνδος Κατζ (έμπορος), Ιωάννης
Τοπάλης (νομικός), Σπυρίδων Ραψομανίκης (εμποροϋπάλληλος),
Νικόλαος Μακρής (υπάλληλος), Μαρίνος Τσιριγώτης (ζωγράφος),
Σπυρίδων Ποφάντης (δημόσιος υπάλληλος) και Βικέντιος Ραϊμόντης
(βιβλιοδέτης) Εξωτερικός Στεγαστής.
(δεύτερη σειρά ορθίων, από αριστερά προς τα δεξιά)
Κωνσταντίνος Χειμαριός (έμπορος), Αύγουστος Κόλλας
(φωτογράφος), Αριστείδης Κογεβίνας (κτηματίας), Ανδρέας
Γαλιάτζας (δικηγόρος), Δημήτριος Κυριάκης (κτηματίας) και
Ιωάννης Ροδίτης (συμβολαιογράφος).
(τρίτη σειρά ορθίων, από αριστερά προς τα δεξιά)
Νικόλαος Παπαδάτος (εργολάβος), Ιωάννης Πάλιος (έμπορος),
Σπυρίδων Κατωπόδης (καθηγητής ξένων γλωσσών), Παναγιώτης
Ραφτόπουλος (έμπορος), Αθανάσιος Γιωτόπουλος (έμπορος),
Νίκολας Σμιθ (έμπορος), Νικόλαος Νεράντζης (έμπορος) και
Νικόλαος Παπανικόλας (έμπορος / δημοπράτης).
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Εκ των ανωτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι οι Βράνδεμβουργκ,
Σμιθ και Δεβιάζης υπήρξαν μέλη της Στοάς Κέρκυρα υπ’ αρ. 3 που
ιδρύθηκε στο νησί το 1866, και οι Κασταμονίτης, Παπανικόλας και
Παπαδάτος υπήρξαν αντιστοίχως μέλη της Στοάς Πρόοδος υπ’ αρ. 12
που ιδρύθηκε το 1883, αμφότερες υπό την αιγίδα της Γαληνοτάτης
Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος κατ’ Ανατολή Αθηνών (1868).
Η Στοά Φοίνιξ κατά το έτος 1876 είχε στις
τάξεις της περί τους 57 τέκτονες και κάποιοι
εξ αυτών ήσαν μυημένοι από τα πρώτα κιόλας
χρόνια της ίδρυσής της, το 1843, όπως ο
εικονιζόμενος Σπυρίδων Κατωπόδης που
μυήθηκε τη 13η Μαΐου 1848 και το 1883 υπήρξε
ιδρυτής, μεταξύ άλλων, του Ροδοσταυρικού
Περιστυλίου Le Phénix υπό την αιγίδα της
Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Επίσης, ο
Σπυρίδων Κατωπόδης
Φίλιππος Φούλδ (18321922), ο πρώτος Κερκυραίος εβραίος τέκτονας
μέλος της Στοάς, ο οποίος προτάθηκε και έγινε
παμψηφεί δεκτός την 6η Μαΐου 1863 και η
μύησή του έλαβε χώρα τη 16η Μαΐου 1863. Ο
Φούλδ διετέλεσε υποπρόξενος της Γαλλίας στην
Κέρκυρα κατά την περίοδο των επεισοδίων που
έλαβαν χώρα εναντίον των εβραίων του νησιού,
το 1891. Ας αναφερθεί ακόμη ότι ο Σεβάσμιος
Φίλιππος Φούλδ
της Στοάς Αντώνιος Κασταμονίτης υπήρξε ένας
πολύ δραστήριος τέκτονας της εποχής εκείνης
και δεν είναι άσκοπο να αναφέρουμε στο σημείο αυτό κάποια
βιογραφικά του στοιχεία.
Ο Αντώνιος Κασταμονίτης γεννήθηκε
στην Κέρκυρα την 23η Απριλίου 1843.
Αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής και
άσκησε αυτή στη γενέτειρά του ως δικηγόρος.
Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου
Κερκυραίων τη χρονική περίοδο 1870-1874
και υπήρξε μέλος της Αναγνωστικής Εταιρίας
Κερκύρας από το 1866.

Αντώνιος Κασταμονίτης

Στον Τεκτονισμό μυήθηκε στο βαθμό του μαθητού την 30η
Απριλίου 1871 στη Στοά Le Phénix Ανατολής Κερκύρας υπό
την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, διήλθε το βαθμό
του εταίρου τη 9η Μαρτίου 1872 και ανυψώθηκε στο βαθμό του
διδασκάλου την 24η Νοεμβρίου 1872. Διετέλεσε Σεβάσμιος της
Στοάς το χρονικό διάστημα 1874-1877 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
Στοάς Πρόοδος υπ’ αριθ. 12 Ανατολής Κερκύρας υπό την αιγίδα της
Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, της οποία διετέλεσε
Σεβάσμιος τη χρονική περίοδο 1884-1888. Απεβίωσε στην Κέρκυρα

Το δίπλωμα του εικονιζόμενου Νικόλαου Νεράντζη από τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, εκδοθέν τη
12η Απριλίου 1877.

την 7η Ιουνίου 1912 σε ηλικία 69 ετών.
Η Στοά Ο Φοίνιξ υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της
Γαλλίας συγκροτήθηκε το 1843 με πρωτοβουλία του πολιτικού
Αντωνίου Δάνδολου (1788-1864), μιας εξέχουσας αλλά και συνάμα
μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας που απασχόλησε όχι μόνον
τον κερκυραϊκό Τεκτονισμό αλλά και την τοπική κοινωνία για
περισσότερο από μισό αιώνα.
Ο Δάνδολος υπήρξε κάτοχος του 33ου βαθμού του Σκωτικού
Δόγματος, που του απονεμήθηκε τη 16η Αυγούστου 1817 από το
Περιστύλιο της Στοάς Les Trinosophes [Των Τριπλοσόφων] της
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Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Έχοντας την
εξουσία να απονέμει μέχρι και το 18ο βαθμό
του συγκεκριμένου Δόγματος, όπως ρητά
αναγράφεται στο τεκτονικό του δίπλωμα, μύησε
στον Τεκτονισμό, όπως επίσης καταγράφεται
στο πρακτικό των εργασιών του Φοίνικα της
15ης Μαρτίου 1863, τρεις Κερκυραίους κατά τα
έτη 1833, 1837 & 1839 και μαζί με τρία μέλη
της αρχαίας Στοάς Bienfaisance et Philogénie
Réunies [Αγαθοεργία και Φιλογένεια Ηνωμένες]
Αντώνιος Δάνδολος
υπ’ αριθ. 1361 Ανατολής Κερκύρας υπό την
αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, καθώς και με δύο πρώην
μέλη της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος (1816) που
λειτουργούσε την εποχή εκείνη στα Επτάνησα, δημιούργησε τον
πρώτο πυρήνα του Φοίνικα την άνοιξη του 1843.
Το πρώτο σωζόμενο πρακτικό εργασιών της Στοάς είναι της
ας
22 Μαΐου 1843, ενώ σ’ εκείνο της 28ης Ιουλίου του ιδίου έτους
καταγράφεται η πρόθεση του Σεβασμίου Αντωνίου Δάνδολου
να υπαγάγει την νεοϊδρυθείσα Στοά υπό την αιγίδα της Μεγάλης
Ανατολής της Γαλλίας. Ακολούθως, την 5η Αυγούστου 1843
ο Γραμματέας Αδελφός Εμμανουήλ Λαζαράτης ανέγνωσε την
αίτηση προς τη γαλλική τεκτονική Αρχή, την οποία υπέγραψαν
οι παρόντες Αδελφοί: Αντώνιος Δάνδολος Σεβάσμιος, Νικόλαος
Κυπριώτης Α΄ Επόπτης, Πέτρος Κουαρτάνος Β΄ Επόπτης, Ιωάννης
Δηλώτης, Αλέξανδρος Κοέρος, Antoine Joseph Vailhen, Αρσένιος
Κοσκινάς, Ιωάννης Μπέσος, Εδουάρδος Βέγιας, Κωνσταντίνος
Βέγιας, Ιωάννης[;] Παπανικόλας, Σπυρίδων Ζαμπέλης, Στυλιανός
Δώριας Προσαλέντης, Μιχαήλ Αναστασίου, Αναστάσιος Γιαλλινάς,
Εμμανουήλ Λαζαράτης, Χριστόφορος Κουφούδης, Κόντε Νικόλαος
Θεοτόκης, Ηλίας[;] Κόντης, Μ. Φίλιππα, Ιωάννης Βαπτιστής
Δελβινιώτης, Θεμιστοκλής Ποφάντης, Κόντε Ανδρέας Λάνδος,
Ιωάννης Ποφάντης, Γουλιέλμος Μέξας, Αχιλλέας Σπανόπουλος,
Σπυρίδων Ξύνδας, Στυλιανός Σπανόπουλος, Μαριάνος[;] Λαράνδος
και Ιωάννης Μέξας. Ας επισημανθεί ότι από τη συγκεκριμένη
συνεδρία απουσίαζαν 13 μέλη της Στοάς και ότι η δύναμή της στο
τέλος του έτους εκείνου (1843) ανήλθε στα 54 μέλη.
Με τη μεσολάβηση των επίτιμων μελών της Στοάς αδελφών
Saint-Sauveur Despréaux, Πρόξενου της Γαλλίας στην Κέρκυρα,
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και Didier τη 19η Ιουνίου 1844 η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας δια
διατάγματός της παραχώρησε επισήμως στη Στοά το Ιδρυτικό της
Δίπλωμα, με αναδρομική ισχύ από την 30η Ιουνίου 1843, και την 21η
Σεπτεμβρίου 1844 έλαβε χώρα η εγκαθίδρυσή της.
Ο Φοίνικας από την ίδρυσή του έως το 1932, οπότε υπήχθη υπό
την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, τελούσε εργασίες
βάσει του Γαλλικού Τύπου ενώ παραλλήλως απονέμονταν στους
Αδελφούς και οι βαθμοί του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού
Τύπου.
Η Στοά, στα 172 έτη συνεχούς λειτουργίας της, έχει να επιδείξει
σπουδαία τεκτονική δραστηριότητα καθώς και πολυδιάστατη
κοινωνική προσφορά, η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα
βιβλία πρακτικών των εργασιών της. Εξ αυτών καταγράφουμε τους
κυριότερους σταθμούς της ιστορίας της:
-

-

-

-

-

Τη 19η Νοεμβρίου 1852 γίνεται δεκτή η πρόταση του αδελφού
Ευστάθιου Πανιπέρη όπως ο χαιρετισμός προς την Ελλάδα
γίνει υποχρεωτικός. [Μέχρι το 1864 τα Ιόνια Νησιά ήταν υπό
την αγγλική Προστασία]
Την 7η Ιανουαρίου 1853, για πρώτη φορά γίνεται μέλος της
Στοάς αλλόθρησκος. Πρόκειται για τον μουσουλμάνο Osman
Noureldin (διευθυντή των τελωνείων της Ηπείρου) από την
Κωνσταντινούπολη, διαμένοντα στην Ηγουμενίτσα.
Την 29η Μαρτίου 1847 γίνεται πρόταση από τον ιταλικής
καταγωγής αδελφό Flamine Lolly για την εισδοχή στη Στοά
αμύητων εβραϊκού θρησκεύματος και τη 16η Μαΐου 1863
λαμβάνει χώρα η μύση του πρώτου εβραίου Φίλιππου Φούλδ
(έμπορου).
Το έτος 1863 η Στοά για πρώτη φορά μεταφράζει τα τυπικά
των τριών συμβολικών βαθμών από τη γαλλική στην ελληνική
γλώσσα και τα εκδίδει.
Την 26η Νοεμβρίου 1883 η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας–
Ύπατο Συμβούλιο διά την Γαλλία και τις γαλλικές κτήσεις
δίδει προσωρινό τίτλο λειτουργίας στο Περιστύλιο Ο Φοίνιξ
και την 21η Ιανουαρίου 1884 αυτό εγκαθιδρύεται.
Η Στοά πρόθυμα προσέρχεται αρωγός, κατά το μέτρο των
δυνάμεών της, το έτος 1895 στους σεισμοπαθείς της Ηπείρου,
την περίοδο 1896–1897 στα εθνικά ζητήματα και ιδιαιτέρως του
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-

-

Κρητικού, το 1901 στους Νεότουρκους που κατέφυγαν στην
Κέρκυρα, το 1908 στο θέμα της τύχης των μη μουσουλμάνων
της Τουρκίας συνεπεία της μη εφαρμογής του τουρκικού
Συντάγματος, το 1909 στους σεισμοπαθείς της Σικελίας ως και
στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 20ου αιώνα ο
Φοίνικας θα βιώσει, όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά
των εργασιών του, τη δυσκολότερη ίσως περίοδο της ιστορίας
του. Η Στοά, επί είκοσι συναπτά έτη, αντιμετώπισε το σοβαρό
πρόβλημα της απροθυμίας φοιτήσεως των αδελφών, οι οποίοι
στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνούσαν τους 8–12
σε κάθε συνεδρία.
Την 20η Νοεμβρίου 1931 η Στοά, μετά από μία ταραχώδη
περίοδο, 65 συναπτών χρόνων, για τα κερκυραϊκά τεκτονικά
χρονικά και πολλές διαβουλεύσεις, τίθεται υπό την αιγίδα
της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Η πολύτιμη όμως αυτή
πρόσκτηση του ελληνικού Τεκτονισμού σκιάστηκε από την
διαίρεση της πρεσβυγενούς Στοάς σε δύο Κλάδους, διαίρεση
η οποία κράτησε έως την 24η Ιανουαρίου του 1938 οπότε και
καταργήθηκε αποκαθιστώντας έτσι την ενότητά της.

Τέλος πρέπει να τονισθεί και να
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως τόσο η στάση όσο
και η δράση όλων αυτών των ανδρών που
κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες
δημιούργησαν και συντήρησαν αυτά τα 173
χρόνια τη Στοά Φοίνιξ. Οι τεκτονικές αρχές
ενέπνευσαν τους πλείστους των αδελφών
αυτών να συμβάλουν στη δημιουργία
Το αποτύπωμα της πρώτης σφραγίή την ενίσχυση διαφόρων σωματείων
δας ττης Στοάς του 1843.
και εταιρειών στην Κέρκυρα, κυρίως
πνευματικών, υποκινούμενοι από το ζήλο τους για επιστημονική
έρευνα και πολιτική δραστηριότητα που απέβλεπε στην εθνική
αφύπνιση και την κοινωνική ευημερία και πρόοδο. Τα παραπάνω
ιδρύματα ήταν και είναι αυτά που διαμορφώνουν το αισθητήριο του
κερκυραϊκού λαού, πάνω στο οποίο εδραιώθηκε η επίτευξη της τόσο
αξιόλογης πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. n
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Ο Ελληνικός
Τεκτονισμος θύμα των
πρώτων ανελεύθερων
καθεστώτων
Γεώργιος Ιωσηφίδης

Ό

πως γίνεται αντιληπτό το ολοκληρωτικό, απολυταρχικό και
παντελώς ανελεύθερο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψει τη λειτουργία, στα
εδάφη της, μυστικών εταιρειών, που διακήρυτταν και καλλιεργούσαν
φιλελεύθερες αρχές1.
Αλλά και ο πρώτος, Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, είχε αναστείλει την εφαρμογή του Φιλελεύθερου Συντάγματος της
Τροιζήνας, βάσει του οποίου εκλέχθηκε2 και κυβέρνησε μέχρι τον θάνατό του (1828-1831), ως απόλυτος μονάρχης3. Μάλιστα αν και τέκτονας,
αναμειγμένος και σε παρατεκτονικές και τεκτονικές
οργανώσεις (Φιλόμουση Εταιρεία της Βιέννης, Στοά
Φοίνιξ της Μόσχας κλπ)4, είχε εκδώσει δύο εγκυκλίους, με τις οποίες απαγόρευε τη λειτουργία Μυστικών
Εταιρειών στην νεοσύστατη ελληνική επικράτεια5.
Αλλά εξίσου απολυταρχικό και ανελεύθερο
υπήρξε και το καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε, με την
έλευση στην Ελλάδα, του Όθωνα (1832), ο οποίος
ανακηρύχθηκε βασιλιάς της «ελέω θεού», που σημαίνει ότι θα βασίλευε ως απόλυτος μονάρχης, αφού
όλες οι εξουσίες πήγαζαν από αυτόν. Σαν απόλυτος
μονάρχης, ο Όθωνας βασίλευσε μέχρι και το 1844,
χωρίς να διαπνέεται από φιλελεύθερες αρχές και να
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παραχωρήσει ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα, καθ' όλο αυτό το
διάστημα (1832-1844).
Όμως, μετά την επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου 1843 εξαναγκάζεται
να συγκαλέσει Εθνική Συνέλευση, προκειμένου, όπως όρισε στο Διάταγμα σύγκλησής της, «να συντάξωμεν μετ' αυτής το Σύνταγμα του
Κράτους». Τελικά, στις 18 Μαρτίου 1844, ενώπιον της Εθνοσυνέλευ
σης ορκίζεται στο Σύνταγμα, που είχε συνταχθεί από αυτήν, μετά και από
κάποιες μεταβολές που επέφερε εκείνος. Έτσι το πολίτευμα της Ελλάδας μεταβάλλεται από απόλυτη σε συνταγματική μοναρχία.
Το παραπάνω Σύνταγμα προέβλεπε και περιείχε διατάξεις περί ατομικών ελευθεριών, όχι όμως και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Έτσι
εξακολούθησε να ισχύει το άρθρο 212 του θεσπισθέντος από τον Όθωνα, Ποινικού Νόμου (που βάση του είχε τον Βαυαρικό Ποινικό Νόμο του
1813)6. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, «εάν πολλοί ενωθώσιν άνευ αδείας της Κυβερνήσεως επί σκοπώ του να συνέρχωνται εκ διαλειμμάτων υπό ρητούς τύπους και όρους, αποκλείοντες τους μη ιδιαιτέρως
παρεισηγμένους, δια να συνασχολούνται περί αντικείμενα, τα οποία
ανάγωνται εις εξωτερικάς ή εσωτερικάς σχέσεις της επικρατείας, εις
θρησκείας ή άλλους δημοσίους σκοπούς του να έχωσι διά γραφής ή
άλλων σημείων ανταπόκρισιν αλλήλων, οι μεν καθιδρυταί και οι προϊστάμενοι τοιαύτης εταιρείας τιμωρούνται με φυλάκιση ... οι δε λοιποί
συνεταίροι, με φυλάκιση ...».
Το έτος 1862, μετά από εξέγερση πολιτών και
στρατού, ο Όθωνας εξορίζεται και συγκροτείται Συντακτική Συνέλευση, η οποία, στις 18 Μαρτίου 1863,
αναγορεύει συνταγματικό βασιλιά της Ελλάδος τον
πρίγκιπα της Δανίας Γεώργιο, εγγονό του Βασιλιά
της Δανίας, δευτερότοκο γιο του διαδόχου Χριστιανού, που βασίλευσε στη συνέχεια σαν Χριστιανός Θ'.
Η παραπάνω, όμως, Συντακτική Συνέλευση καθυστερεί την κατάρτιση του νέου Συντάγματος, το οποίο τελικά, ψήφισε στις 21 Οκτωβρίου 1864. Επ' αυτού, στις
16 Νοεμβρίου 1864, ορκίζεται ο βασιλιάς Γεώργιος Α'.
Χριστιανός Θ’

Με το νέο σύνταγμα, που προβλέπει ότι «άπασαι
αι εξουσίαι πηγάζουσι εκ του Έθνους» και ότι «ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ειμή όσας του απονέμουσι ρητώς το
Σύνταγμα και οι συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι Νόμοι», το πολίτευ-

μα της Ελλάδας μεταβάλλεται από «συνταγματική
μοναρχία», που ίσχυε επί Όθωνα, σε «βασιλευόμενη δημοκρατία». Για πρώτη φορά, μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και που απολάμβαναν, πλέον,
ελεύθερα, οι Έλληνες είναι και εκείνα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι». Το εν λόγω Σύνταγμα, του 1864, ρητά πλέον ορίζει, στο άρθρο 10, ότι
«Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι
ησύχως και αόπλως, μόνο δε εις τας δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία
...». Το παραπάνω δικαίωμα του ελευθέρως συνέρχεσθαι συμπληρώνεται με το παρεχόμενο, από το
άρθρο 11, δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι που προέβλεπε, την ελευθερία της σύστασης ενώσεων και σωματείων. Τα δύο
αυτά ατομικά δικαιώματα, σε συσχετισμό, αποτέλεσαν τους βασικούς
πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας7.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν γιατί, κατά την άποψή μας, αποτελούν
τα γεγονότα και τους λόγους, που δικαιολογούν την έλλειψη κάθε τεκτονικής παρουσίας στο έδαφος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους
από την αρχή της ανεξαρτησίας του (1828) και μέχρι του έτους 1863,
κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία στην πρωτεύουσά του, την Αθήνα, της
πρώτης τεκτονικής Στοάς. Στη διακυβέρνηση δηλαδή της χώρας κάτω
από ανελεύθερο και απολυταρχικό καθεστώς, επί τριάντα πέντε χρόνια,
θα πρέπει και μόνο, κατά την άποψή μας, να αποδοθεί η ανυπαρξία τεκτονικής ζωής και δράσης, στην Ελλάδα, κάτι που συνήθως συμβαίνει
μόνον στα κράτη, όπου ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα έχουν
επιβληθεί και επικρατήσει.
Οι πρώτες Τεκτονικές Στοές στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του
νεοελληνικού κράτους, με τρόπο απολυταρχικό, και με έλλειψη βασικών ατομικών ελευθεριών, υπήρχαν τέκτονες, που είχαν μυηθεί κατά
τις σπουδές τους στο εξωτερικό ή τη διαμονή τους εκεί για εμπορικούς
ή άλλους σκοπούς8. Οι περισσότεροι είναι σίγουρο, ότι θα γνωρίζονταν
μεταξύ τους, στην μικρή τότε Αθήνα, και θα καλλιεργούσαν στις μεταξύ
τους σχέσεις και επαφές την φλογερή επιθυμία της λειτουργίας, στην
Αθήνα, τεκτονικής στοάς, που χωρίς αυτήν μένουν ανεφάρμοστες οι
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τεκτονικές αρχές και ανικανοποίητη η τεκτονική ιδιότητα. Έτσι, όπως
είναι το περισσότερο πιθανό, όταν καταρτιζόταν, κατά τα έτη 1863-1864
το νέο Σύνταγμα της χώρας και είχε γίνει γνωστό, από τις συζητήσεις
στην Εθνική Συνέλευση, το περιεχόμενό του και η θέσπιση, σ’ αυτό,
των ατομικών ελευθεριών του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι»,
ασυγκράτητοι οι διαβιούντες στην Ελλάδα έλληνες
τέκτονες αποφασίζουν τη σύσταση και λειτουργία, τεκτονικής στοάς, η οποία όμως θα έπρεπε να εγκριθεί
και να τεθεί υπό την αιγίδα κανονικής τεκτονικής δύναμης, δηλαδή Μεγάλης Ανατολής, κατά τα τεκτονικά
θέσμια της εποχής. Στρέφονται, τότε, οι Έλληνες τέκτονες στην πλησιέστερη τεκτονική δύναμη, που δεν
είναι άλλη από την «Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας». Εξ
ανάγκης, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά
και στον Ιταλικό Τεκτονισμό της χρονικής περιόδου
που μας αφορά, καθόσον τα τεκτονικά πράγματα στην
Ιταλία της περιόδου αυτής συνδέονται με τα πρώτα
βήματα του ελληνικού τεκτονισμού. Να σημειωθεί
ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή
την δεκαετία του 1860, δεν είχε ακόμη επιτευχθεί η
Τζιουζέπε Γκαριβάλδη
ένωση των διαφόρων κρατιδίων της ιταλικής χερσονήσου. Ο τέκτονας Τζιουζέπε Γκαριβάλδη, με παγκόσμια, στη συνέχεια,
ακτινοβολία, είχε τεθεί επικεφαλής της επαναστατικής δράσης των δημοκρατικών προς αποτίναξη των ανελεύθερων τοπικών καθεστώτων
και κυρίως των ξένων κυριάρχων (Γαλλίας, Αυστρίας) από τα ιταλικά
εδάφη.
Τελικά, στις 17 Μαρτίου 1861, ανακηρύσσεται η δημιουργία ιταλικού Βασιλείου, με βασιλέα τον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’ και πρωτεύουσα
το Τορίνο, στο οποίο όμως δεν είχαν υπαχθεί ακόμη, όλη η Ιταλία, όπως
οι περιοχές γύρω από τη Ρώμη, οι οποίες ήσαν υπό παπικό έλεγχο, αλλά
και οι περιοχές της Βενετίας και της Τεργέστης που εξακολουθούσαν
να είναι υπό αυστριακή κατοχή. Το Σεπτέμβριο του 1864, για πολιτικούς
λόγους, η πρωτεύουσα του νεοσύστατου ιταλικού Βασιλείου μεταφέρεται από το Τορίνο στην Φλωρεντία, ενώ κατά τον Σεπτέμβριο του 1870
οι δυνάμεις του Βασιλείου καταλαμβάνουν, σχεδόν χωρίς καμιά αντί
σταση από τα παπικά στρατεύματα, τη Ρώμη που γίνεται πλέον η νέα
οριστική πρωτεύουσα του, δοθέντος ότι με την κατάληψη αυτή ολοκληρώθηκε η ενοποίηση του συνόλου των εδαφών της ιταλικής χερσονή-
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σου σε μια κρατική οντότητα, πλην ελαχίστων9.
Κατά την ίδια περίοδο, τα τεκτονικά πράγματα στα εδάφη της ιταλικής χερσονήσου έχουν ως εξής: Ο Γκαριβάλδη10, ήδη τέκτονας από το
1844, κατά την έναρξη της επαναστατικής δράσης του, το 1861, από το
Παλέρμο της Σικελίας, ανακηρύσσεται ισόβιος Μεγάλος Διδάσκαλος
των συνενωμένων ιταλικών Στοών. Εξ άλλου, ο τότε
αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Γ’, εποπτεύει
όλο τον Γαλλικό τεκτονισμό και αρχίζει, από το 1860,
την δημιουργία Στοών στο εξωτερικό, υπό τον έλεγχό
του. Έτσι το 1861 πετυχαίνει την ίδρυση, στο Τορίνο,
μιας Στοάς γαλλικού σκωτικού τύπου με την επωνυμία «Αusοnία»11. Η εν λόγω Στοά, τον επόμενο χρόνο
αναγορεύεται σε Μεγάλη Ανατολή, ενώ παράλληλα
λειτουργούν, σε Ιταλικά εδάφη, οι Μεγάλες Ανατολές
της Νάπολης και του Παλέρμο. Τον Μάιο του 1864 οι
τρεις αυτές Μεγάλες Ανατολές σε μια κοινή συνεδρίασή τους, αποφασίζουν την ένωσή τους σε μια ενιαία
Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, επικεφαλής της οποίας,
ως Μέγας Διδάσκαλος εκλέγεται και εγκαθίσταται,
κατά την 23 Μαΐου 1864, ο Giuseppe Garibaldi.
Ο τελευταίος, μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου
Βασιλείου της Ιταλίας από το Τορίνο στη Φλωρεντία, εγκαθιστά εκεί την
έδρα της Μεγάλης Ανατολής. Επειδή όμως, ήταν αδύνατο να μεταβούν
στη νέα πρωτεύουσα όλα τα μέλη της, δημιουργούνται δύο τμήματα της,
ένα με έδρα το Τορίνο, και ένα δεύτερο με έδρα την Φλωρεντία. Και τα
δύο τμήματα υπήχθησαν στη συνέχεια υπό την άμεση δογματική εποπτεία της Συνόδου του 32ου βαθμού, η οποία είχε ιδρυθεί το 1860 και
είχε υπαχθεί στο Ύπατο Συμβούλιο που ο Γκαριβάλδη είχε ιδρύσει στο
Παλέρμο, το 1864. Αμέσως μετά την υπαγωγή της, η Μεγάλη Ανατολή,
φρόντισε να αναγνωρισθούν από το παραπάνω Ύπατο Συμβούλιο τα υπ’
αυτής και στο όνομά της, εγκατασταθέντα, σε διάφορες Ανατολές, τεκτονικά εργαστήρια, επειδή στην Ιταλία ο Συμβολικός Τεκτονισμός και
ο Τεκτονισμός του Σκωτικού τύπου ήταν ενοποιημένοι, καθεστώς που
υπήρξε, για κάποιο διάστημα, και στον Ελληνικό Τεκτονισμό. Το ιταλικό
Ύπατο Συμβούλιο, για να προβεί στην αναγνώριση όλων των εργαστηρίων της Μεγάλης Ανατολής, «διέταξε να περιπέσουν σε ύπνο και να
επανιδρυθούν κατόπιν δικής του έγκρισης»12.

Ναπολέων Γ’
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Μετά τα παραπάνω, είναι καιρός να επαναφέρουμε το θέμα της απόφασης των Ελλήνων τεκτόνων, να απευθύνουν αίτημα προς τη Μεγάλη
Ανατολή της Ιταλίας, προκειμένου να εγκρίνει την ίδρυση Στοάς στην
Ελληνική Επικράτεια, η οποία θα τελούσε υπό την εποπτεία και την
αιγίδα της. Της σχετικής προσπάθειας, ηγούντο οι τέκτονες Νικόλαος
Δαμασκηνός, Σπύρος Αντωνόπουλος και Δημήτριος Μαυροκορδάτος13.
Προς τούτοις, στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, υποβληθέντος και
ικανοποιηθέ
ντος του σχετικού αιτήματος,
από το τέλος του 1863 άρχισε να λειτουργεί
στην Αθήνα, Στοά με το όνομα «Πανελλήνιον», χωρίς να παρέχεται καμιά άλλη σχετική
πληροφορία. Προφανώς, δεν υπάρχουν και
δεν παρέχονται πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, ούτε περί των προσώπων που την
αποτελούσαν ή τον αριθμό τους, αλλά ούτε
και κανένα άλλο στοιχείο, που να αναφέρεται
στην όλη διαδικασία, μέχρι την έγκριση της
σύστασής της, στην ακριβή ημερομηνία της
εγκατάστασής της αλλά και στον χώρο που
αυτή πραγματοποιήθηκε και στη συνέ
χεια
14
λειτούργησε . Η μόνη περαιτέρω πληροφορία που αντλείται από την ελληνική βιβλιο
γραφία είναι, ότι της σύστασης της στοάς «Πανελλήνιον» επακολούθησε η ίδρυση των Στοών «Αρχιμήδης» στην Πάτρα, «Ποσειδών» στον
Πειραιά, «Παίδες Λεωνίδου» στη Σύρο, «Πρόνοια» στο Άργος, «Σκουφάς» στη Χαλκίδα και «Ανεξαρτησία» στη Λαμία15. Οι επτά αυτές Στοές
ζήτησαν, περί τις αρχές του 1864, με κοινό έγγραφό τους, την άδεια από
την προϊσταμένη τους αρχή, Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, όπως συστήσουν ίδια ανεξάρτητη Μεγάλη Ανατολή στην Ελλάδα. Η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας αρνήθηκε να παράσχει την άδεια αυτή, αλλά ίδρυσε
Τεκτονικό Διευθυντήριο υπό την αιγίδα της. Το Διευθυντήριο αμέσως
μετά τη σύστασή του άρχισε να ιδρύει νέες Στοές, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται οι Στοές «Ρήγας Φεραίος» στη Λαμία, «Ποσειδωνία»
στον Πειραιά, «Πρόοδος» στο Άργος και «Κέρκυρα» στην Κέρκυρα. Τέλος από την ελληνική βιβλιογραφία προκύπτει, ότι η πρώτη ιδρυθείσα
στο νεοελληνικό κράτος Στοά «Πανελλήνιον», επανιδρύεται στο όνο-
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μα της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας, κατά το έτος 1866, καίτοι, όπως
προαναφέρθηκε, (βλ. πιο πάνω) είχε ιδρυθεί υπό της Συνόδου του 32ου
βαθμού του Υπάτου Συμβουλίου της Ιταλίας κατά το έτος 1863. Το ίδιο
φαίνεται ότι συνέβη και για τις λοιπές Στοές που λειτουργούσαν στην
ελληνική επικράτεια κατά το έτος 186616.
Τα, από την ελληνική βιβλιογραφία, παρεχόμενα στοιχεία για τα πρώτα
βήματα του ελληνικού Τεκτονισμού στην ηπειρωτική Ελλάδα και το
νεοσύστατο ελληνικό κράτος, είναι φανερό ότι είναι ιδιαίτερα ελλιπή. Λόγω ακριβώς αυτής της απουσίας στοιχείων, είναι φυσικό να δη
μιουργούνται πολλά ερωτήματα, όπως λ.χ. πώς είναι δυνατόν, αν και η
Στοά «Πανελλήνιον» ιδρύεται κατά τα τέλη του 1863, η Στοά αυτή και
οι έξη (6) προαναφερθείσες Στοές που ιδρύθηκαν στη συνέχεια, με κοινό έγγραφό τους να ζητήσουν, στις αρχές του 1864, την άδεια από τη
Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, να συστήσουν ανεξάρτητη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επτά Στοές πρέπει
να ιδρύθηκαν σε ένα διάστημα ενός ή δύο μηνών. Θα πρέπει, μάλιστα
να αναφερθεί, ότι κάποιοι συγγραφείς, από την έλλειψη τέτοιων στοιχείων, χαρακτηρίζουν τις εν λόγω επτά στοές σαν... «στοές φαντάσματα», ή «στοές σφραγίδες», δηλαδή Στοές που ουδέποτε υπήρξαν στην
πραγματικότητα και ότι εμφανίσθηκαν ως υπάρχουσες στην Μεγάλη
Ανατολή της Ιταλίας, μόνο προκειμένου να ζητηθεί η ίδρυση Μεγάλης
Ανατολής της Ελλάδας17. Όμως οι παραπάνω ισχυρισμοί, μετά τις έγγραφες αποδείξεις περί του αντιθέτου που παραθέτουμε στη συνέχεια,
αντικρούονται και καταρρίπτονται πλήρως. n
1 Εν τούτοις θα πρέπει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με την ελληνική τεκτονική βιβλιογραφία, στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης ( 1745), στη Σμύρνη (1744) στην Βλαχία (1770) και σε άλλες μεγάλες
πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούσαν τεκτονικές στοές υπαγόμενες στις Μεγάλες
Ανατολές Γαλλίας και Αγγλίας, οι επικεφαλής των οποίων και τα μέλη τους ήσαν βασικά αλλοδαποί (κυρίως διπλωμάτες ή έμποροι), διαμένοντες στη Τουρκία, αλλά και αρκετοί Έλληνες τουρκικής υπηκοότητας. Βλ. Μ. Πολλάτου «Διακόσια Χρόνια του Ελληνικού Τεκτονισμού 1740- 1940»
σελ. 50 αλλά και ειδικό τεύχος 1992 του Τεκτονικού Δελτίου «Πυθαγόρας» με τίτλο «180 χρόνια
του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού 1811-1991» σελ. 51, επίσης, Παναγ. Κρητικού «Συμβολή
του Τεκτονισμού των Ιονίων Νήσων εις την Απελευθέρωση του Έθνους» στα Πρακτικά του τρίτου
Πανιωνίου Συνεδρίου, Τόμος 1ος σελ. 180-181, αλλά και ό.π. υποσημ. ι, σελ. 55. Επίσης, Γεωργίου
Κουτζακιώτη, «Η είδησις της Τάξεως των Μουρατόρων και η Πρόσληψη του Τεκτονισμού από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Κσλλίνικο Γ’ ». περιοδ. «Ο Ερανιστής», έτος ΜΗ’- ΜΘ’, τόμος 28/2011, Αθήνα 2011, σελ. 161-191 και ανάτυπο.
2 Η Γ’ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα ήταν εκείνη που εξέλεξε με ψήφισμά της, της 3 Απριλίου 1827, τον
κόμη Ιωάννη Καποδίστρια «Κυβερνήτη της Ελλάδος» για επτά χρόνια. Η ίδια Εθνοσυνέλευση ψηφίζει,
κατά τον Μάιο του 1827, το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος», το οποίο υπερέβαινε ως προς τις δημοκρατικές αρχές και ιδέες όλα τα τότε πολιτεύματα της Ευρώπης. Το σύνταγμα αυτό ανέφερε ρητώς την κυριαρχία του λαού: «Η Κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ
αυτού (άρθρ. 5)». Ο Ιωάννης Καποδίστριας έρχεται τον Ιανουάριο του 1828 στην Ελλάδα και αναλαμβάνει
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την εξουσία ως Κυβερνήτης της. Η πρώτη ενέργειά του είναι να προτείνει στη Βουλή την αναστολή του
παραπάνω συντάγματος. Η Βουλή, πραξικοπηματικά αναστέλλει την ισχύ του συντάγματος, προβάλλουσα
ως δικαιολογία την αρχή «Salus Populi syprema lex esto», ήτοι «Η Σωτηρία της Πατρίδας είναι ο ύψιστος νόμος». Βλ. για τα προαναφερθέντα, Νικολάου Σαριπόλου, «Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου και Γε
νικού Δημοσίου Δικαίου» Τόμος Α, 1915 σελ. 23, Χρήστου Λούκου « Iωάν νης Καποδίστριας» Έκδοση
Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ » -Ιστορική Βιβλιοθήκη- Αθήνα 2009, σελ. 51. Για το ιδιαίτερα φιλελεύθερο -για
την εποχή του- σύνταγμα, το λεγόμενο «της Τροιζιjνας», το οποίο θεσμοθετήθηκε, αλλά ποτέ δεν εφαρ
μόσθηκε, λόγω της άμεσης αναστολής της ισχύος του, βλ. το έργο του Μιλτιάδη Ε. Κωστακόπουλου
«Τα Ελληνικά Συντάγματα 1822 - 2001», επιμέλεια και έκδοση του ίδιου, σελ. 26 και επ.
3 Δεν είναι, στα όρια του παρόντος πονήματος να αναλυθεί η συμπεριφορά του Καποδίστρια, συμπεριφορά, έτσι και αλλιώς, έξω από τα πιστεύω του και τις καθόλου πολιτικές του πεποιθήσεις, στην
προσπάθεια του να περάσει την Ελλάδα, από την κατάσταση του επαναστατημένου Έθνους, σε εκείνη
του οργανωμένου Κράτους.
4 Για τη τεκτονική ιδιότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και τη σχέση του με την ιδρυθείσα και λειτουργούσα στη Μόσχα Στοά «Φοίνιξ» βλ. τις εργασίες του Παν. Κρητικού «Ο Ιωάννης Καποδίστριας Τέκτων
Κανονικός», Τεκτονικόν Δελτίον, Τόμος 6ος σελ. 206-228 και «Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός», Τεκτονικόν Δελτίον, Τόμος 6ος σελ. 36-58. Για τον Καποδίστρια σαν ιδρυτή της ως άνω Στοάς «Φοίνιξ»
βλ. Μ. Πολλάτου ό.π. υποσ. 55, σελ. ι5, Ιωάννη Λούκα «Iστορία της Ελληνικής Μασονίας», εκδόσεις
Παπαζήση, σελ. 78, Παν. Καλεβρά «Επιστολαί», (εν προκειμένω επιστολή Δ’), εκδόσεις Ελεύθερη
Σκέψη και Σταύρου Σκοπετέα «Μυστικές Εταιρείες κατά την Ελληνική επανάσταση» σε «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά», Τόμος Β, Αθήνα 1958, σελ. 298.
5 Σχολιασμό για τις δύο αυτές εγκυκλίους, που παραθέτουμε στο παράρτημα, βλ. στον Σταύρο Σκοπετέα,
ό.π. υποσημ. 58, σελ. 280,297. Ο Σκοπετέας, ως προς την πρότη εγκύκλιο, από 8 Ιουνίου 1928, αναφέρει,
ότι αφορίζει, καταδικάζει και κλείνει όλες ανεξαιρέτως τις Εταιρείες, μυστικές και μη, που ιδρύθηκαν και
λειτουργούσαν από τα πικρά χρόνια της δουλείας και του Αγώνος. Δεν εξαιρείται από αυτές ούτε η Φιλανθρωπική Εταιρεία του Ναυπλίου, που από το 1824, χρόνο της ίδρυσής της, ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση
στον κοινωνικό και τον πνευματικό τομέα (σελ. 280). «Είναι δε περίεργο», γράφει ο Σκοπετέας (πιο πάνω,
σελ. 291), «ότι ο Καποδίστριας λίγο προτού κλείσει, με την συγκεκριμένη εγκύκλιό του, και την Φιλανθρωπικιj Εταιρεία, δίνει 700 γρόσια στον Ταμία της Κ. Δελιγιάννη για να αγοράσει είδη γραφικής για το
Αλληλοδιδακτικό Σχολείο της Εταιρείας» (σελ. 291). Σημειώνει επίσης ότι, με τη ρητή απαγόρευση, διά
της εν λόγω εγκυκλίου, της αδελφοποιτίας ή Αγάπης, ο Καποδίστριας νοούσε τον τεκτονισμό και όχι το
έθιμο της ψυχαδελφοσύνης. Σχετικά με τη δεύτερη, από 22 Αυγούστου 1831, εγκύκλιο, που συντάχθηκε
ένα περίπου μήνα πριν από τη δολοφονία του, ο Σκοπετέας γράφει, ότι αφορούσε αποκλειστικά την εται
ρεία τού «Ηρακλέους», που ήταν μια ευρεία συνωμοτική Εταιρεία, αποτελούμενη από αντιφρονούντες.
Με την εγκύκλιο αυτή ο Καποδίστριας καλούσε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου να δηλώσουν ότι
δεν είναι μέλη της Εταιρείας του Ηρακλέους, ούτε καμιάς άλλης, τέτοιου είδους, μυστικής Εταιρείας, υπογράφοντας και όρκο. Όπως γράφει δε ο Σκοπετέας, ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης δεν υπέγραψε
τον όρκο, όπως τον είχε συντάξει ο Καποδίστριας, αλλά άλλον, δικό του, με συνέπεια να του διακόψουν
τον μισθό που έπαιρνε. Για την τελευταία αυτή εγκύκλιο του Καποδίστρια και το γεγονός, ότι αναφέρεται
στην Μυστική Εταιρεία της «Δυνάμεως» ή του «Ηρακλέους» βλ. και Χρήστου Λούκου, ό.π., υποσημ. 56,
σελ. 107. Ο Γεώργιος Τσαγκρινός στην εργασία του, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΙΧΩΡ» τεύχος 7,
Μάρτιος 2001, σελ. 46 και επ., με τίτλο «Μυστικές Εταιρείες και ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας του
1821», αναφερόμενος στην «Εταιρεία του Ηρακλέους» θεωρεί ιστορικά βέβαιο ότι υπήρξε και ότι ήταν μια
πλατειά συνωμοτική εταιρεία, που την απετέλεσαν όλοι οι αντικαποδιστριακοί, συνεστήθη δε στην Ύδρα,
τον Αύγουστο του 1831, ένα μήνα πριν από τη δολοφονία του (27 Σεπτεμβρίου 1831).
6 Ο συγκεκριμένος Ποινικός Νόμος τέθηκε σε ισχύ με το, από 24 Ιουλίου (5 Αυγούστου) 1835 Διάταγμα
του Βασιλιά Όθωνα, όπου αναφέρεται, ότι το ελληνικό κείμενο είναι μετάφραση, με διορθώσεις, του
Βαυαρικού νομοσχεδίου του έτους 1831, το οποίο χρησίμευσε σαν βάση του. Βλ. Θ. Ν. Φλογαΐτου,
«Οι Δικαστικοί Νόμοι της Ελλάδος», Εν Αθήναις, 1897).
7 Για τις πολιτειακές μεταβολές, που συνέβησαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1831-1864, για τις οποίες γίνεται αναφορά στο κείμενο και για τα γεγονότα που συνδέονται μ’ αυτές, βλ. Χρήστου Σγουρίτσα,
«Συνταγματικό Δίκαιο», Τόμος Α‘, 1959, σελ. 130, Νικόλαου Σαρίπολου, «Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου», σελ. 25, Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Τόμος Α’, εκδόσεις
Πάπυρος, Διονυσίου Κοκκίνου, «Iστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Τόμος Β‘, σελ. 460, εκδόσεις Μέλισσα. Για τα γεγονότα από την έξωση του Όθωνα μέχρι και την ανάρρηση στον θρόνο του Γεωργίου Α’, βλ.
Λυκούργου Αρεταίου, περιοδικό Ιστορία Εικονογραφημένη τ.541 σελ. 14. Για τα Συντάγματα του 1844
και του 1864 βλ. «Ελληνικά Συντάγματα 1866-2001», επιμέλεια και Εκδόσεις Μιλτιάδη Κωστακόπουλου, Αθήνα 2003. (το Σύνταγμα του 1844 στη σελ. 35 και το Σύνταγμα του 1864 στη σελ. 54).
8 Ήδη οι Έλληνες, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα είχαν αρχίσει να αποκτούν οικονομική άνεση και
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ευρωστία, κυρίως με την επίδοσή τους στη ναυτιλία και το εμπόριο. Ο ιστορικός Απόστολος Βακαλόπουλος, στο μικρό έργο του «Οι Έλληνες Σπουδαστές στα 1821», Θεσσαλονίκη 1978, γράφει «... οι
έμποροι διαθέτουν μέρος από τα κεφάλαιά τους για να τυπώσουν βιβλία, ... σπουδάζουν νέους για να
χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό του Γένους» (σελ. 11) ... Μαθητές και ιδίως φοιτητές πληθύνονται
μετά την ίδρυση της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης (σελ. 16) ... Η Φιλόμουσος χορηγεί υποτροφίες στους νέους που σπουδάζουν έξω. Όσοι μάλιστα φοιτούν στα πανεπιστήμια της Γερμανίας,
Ιένας, Gottingen και Weimoz, εποπτεύονται με αγάπη και φροντίδα από τη φίλη και Ηγερία του Κα
ποδίστρια, την κόμισα Ρωξάνδρα Στούρτζα-Εdiηg ...» (σελ. 18). Οι Έλληνες σπουδαστές ενισχύονται
χρηματικά από τους εμπόρους, αλλά και από έναν Έλληνα που Θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του
... , ο μυστηριώδης δωρητής, ο πιο γενναιόδωρος τουλάχιστο, ήταν ο ίδιος ο υπουργός εξωτερικών
της Ρωσίας, Ιωάννης Καποδίστριας ... , έδινε σε κάθε φοιτητή υπότροφο της Φιλομούσου, 23 χρυσά
νομίσματα (σελ. 39). Ο ιστορικός της Ελληνικού τεκτονισμού Παναγιώτης Κρητικός γράφει, «Σημαντικός αριθμός ναυτικών και δη εμποροπλοιάρχων γίνεται δεκτός εις τας διαφόρους Στοάς των ευρωπαϊκών λιμένων, άλλοι δε, ιδίως εκ των εν Εσπερία μετεκπαιδευομένων ή διαβιούντων Ελλήνων,
εγγράφονται εις τας τεκτονικάς στοάς της διαμονής των, εις τον αυτόν, επίσης, αποβλέποvτα μύχιον
σκοπόν». (βλ. Παν. Κρητικού, «Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιv
του 1821» στο Τεκτοvικόν Δελτίον, Τόμος 5ος, Αθήνα 1964, σελ. 9).
9 Για όλα όσα αναφέρονται σχετικά με την απελευθέρωση της ιταλικής χερσονήσου από την κατοχή
ξένων ευρωπα»ίκών δυνάμεων και την ενοποίηση, σε μία κρατική οντότητα, των εδαφών της, που
αποτελούσαν ξεχωριστά κρατίδια, βλ. Τζων Τζούλιους Νόργουιτς, «Ριζορτζιμέντο -Η Ιταλική Ενοποίηση» στο περιοδικό Ιστορία Εικονογραφημένη, τεύχη 530 σελ. 58, 531 σελ. 60 και 532 σελ. 74.
10 Για τον Giuseppe Garibaldi (Τζιουζέπε Γκαριβάλδι), βλ. τις εργασίες των Grazia Ambrosio, Marcel
Landreaux, Ελευθέριου Καντζίνου, Ιωάννη Παπαφλωράτου, Φίλιππα Φιλίππου και Ugo Bellochi, με
τις οποίες καλύπτονται όλες οι πτυχές της ζωής και της δράσης του, στο περιοδικό Ιστορία Εικονογραφημένη, τεύχος 480, σελ. 6. Ο Γκαριβάλδη, βρισκόμενος στη Νότια Αμερική, όπου παρέμεινε,
αρχικά αναμεμειγμένος και στη συνέχεια επικεφαλής επαναστατικών δράσεων και επαναστατικών
κινημάτων, δώδεκα χρόνια (1836-1848), καταφεύγει, το 1840, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης,
όπου μετέχει στον, εναντίον της, πόλεμο της Αργεντινής. Στο Μοντεβιδέο, μυείται στον τεκτονισμό,
στην Γαλλική Στοά «Les Amis de la Patrie». Βλ. σχετ. στο λήμμα «Γκαριβάλδη Τζιουζέπε», Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής του Νεστ. Χ. Λάσκαρι. Ερχόμενος ο Γκαριβάλδη στην Ιταλία, το
1848, για να μετάσχει στους απελευθερωτικούς αγώνες των συμπατριωτών του, δραστηριοποιεί τον
ελευθεροτεκτονισμό, του οποίου συνεχώς διακήρυττε τις φιλελεύθερες αρχές και στον οποίο έμεινε
πιστός μέχρι τον θάνατό του.
11 Η μεταφορά της ονομασίας από το πρωτότυπο είναι ακριβής, αλλά δεν αντιστοιχεί σε όρο ούτε της
ιταλικής, ούτε της γαλλικής γλώσσας. Πιθανόν η σωστή απόδοση του ονόματος να είναι «Afthonia».
12 Για τα γεγονότα και τις μεταβολές που αφορούν τον ιταλικό ελευθεροτεκτονισμό κατά την περίοδο
των απελευθερωτικών αγώνων των Ιταλών, βλ. σχ. Διονύσιου Π. Καλογερόπουλου, «Συμβολίζει εις
την ιστορίαν της από τας ελληνικάς χώρας Ελευθέρας Τεκτονικής» Περιοδ. Πυθαγόρας -Γνώμων,
Τόμος Α’, έτος 1932, σελ. 110. Νεσ. Λάσκαρι, ό.π. υποσημ. 64, στο λήμμα «Iταλία» και Μάριου Πολλάτου, ο.π. υποσημ. 55 σελ. 320.
13 βλ. Ιωάννη Λούκα, ό.π. υποσημ, 58, σελ. 131. Όπως αναφέρει ο εν λόγω συγγραφέας, οι Νικόλαος
Δαμασκηνός, Σπήλιος Αντωνόπουλος και Δημήτριος Μαυροκορδάτος, είχαν πανεπιστημιακές σπουδές στη Γαλλία και είχαν μεταξύ τους αναπτύξει στενό φιλικό δεσμό. Τους θεωρεί και τους τρεις
γαλλόφιλους με παράλληλους, όμως, δεσμούς με την Ιταλία, όπου, την εποχή εκείνη (1861-1864),
στα πράγματα του Τεκτονισμού, είχε έντονη ανάμειξη ο τότε Αυτοκράτορας της Γαλλίας, Ναπολέων
Γ. Βιογραφικά στοιχεία, περί των ανωτέρω τριών τεκτόνων, που είχαν μυηθεί στο εξωτερικό, κατά
τις εκεί σπουδές τους, και οι οποίοι αποτελούσαν και τον πυρήνα της ίδρυσης της Στοάς «Πανελλήνιον» αναφέρει ο Λούκας, στο βιβλίο του. Την αίτηση προς τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, προς
ίδρυση Στοάς υπαγόμενης σε αυτήν, ασφαλώς θα υπέγραφαν και άλλοι Έλληνες τέκτονες, που βρίσκονταν, τότε, στην Ελλάδα. Κανείς όμως από τους ιστορικούς του ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού
δεν κάνει αναφορά περί του περι εχομένου της ως άνω αίτησης και των Ελλήνων τεκτόνων, που την
συνυπέγραψαν. Πάντως, θεωρούμε ότι, η απόφαση προς υποβολή της, όπως και στο κυρίως κείμενο
του παρόντος εκθέτουμε, πάρθηκε εν όψει της ψήφισης του φιλελεύθερου και απόλυτα δημοκρατικού
Συντάγματος του 1864, που παρείχε την ελευθερία του συνέρχεσθαι.
14 0 Διονύσιος Καλογερόπουλος, που είναι από τους πρώτους που συνέγραψαν ιστορία περί του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού, (βλ. πιο πάνω, υποσημ. 66), μικρή, μόνο, αναφορά κάνει για την Στοά
«Πανελλήνιον», γράφοντας ότι ιδρύθηκε κατά το τέλος του 1863, χωρίς, δηλαδή, να δίνει απαντήσεις
στα ερωτήματα, που τίθενται σχετικά με την εν λόγω Στοά. Αλλά και οι μεταγενέστεροι, που συνέγραψαν ίδια ιστορία, επαναλαμβάνουν τα όσα έχει αναγράψει ο Διον. Καλογερόπουλος, προφανώς, από
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έλλειψη άλλων νεωτέρων στοιχείων. Ο Ι. Κυδωνιάτης, θεωρε ί ότι με την έγκριση ίδρυσης της εν
λόγω πρεσβυγενούς Στοάς, της δόθηκε από την Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, το δικαίωμα να χορηγεί,
στο όνομα της, ιδρυτικά διπλώματα σε νέες ελληνικές Στοές. Βλ. ό.π, υποσημ. 61, σελ. 58. Σε άλλο
πόνημά μας, με τίτλο «Συνεισφορά στην Ιστορία του Ελ ληνικού Τεκτονισμού», φέρνουμε σε φως
νεώτερα στοιχεία, περί της Στοάς «Πανελλήνιον», που αφορούν όμως μόνον στα ονοματεπώνυμα
των μελών της κατά το 1866, λίγα χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυσή της.
15 Η σειρά αναφοράς των εν λόγω έξι (6) στοών στην ελληνική βιβλιογραφία είναι τυχαία και δεν
σημαίνει και την αρχαιότητα ίδρυσης των αντίστοιχων Στοών. Για την ίδρυση των έξι (6) Στοών που
επακολούθησε της ίδρυσης της Στοάς «Πανελλήνιον», βλ. Δ. Καλογερόπουλου, ό.π. υποσημ. 62, σελ.
11 Ο, Γεωρ. Φουσάρα, «Iστορία του εν Ελλάδι Τεκτονισμού», Περιοδ. Π υθαγόρας- Γνώμων, Τόμος
Δ’, έτος 1935, σελ. 73, Μηνά Λογοθέτη, «Εκατό έτη Ελληνικού Τεκτονισμού: 1868-1 968», Τεκτ.
Δελτίον Πυθαγόρας, έτος 1984, σελ. 104, Αλεξ. Κόγια, «Ίδρυσις και Ανάπτυξις του Τεκτονισμού εν
Ελλάδι», Τεκτ. Δελ. Πυθαγόρας, έτος 1986, σελ. 110, Παν. Κρητικού, «Περί την ίδρυσιν της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής», Τεκτ. Δελτίον, Τόμος 4ος, έτος 1964 σελ. 20 και Μάριου Πολλάτου, ο.π.
υποσημ. 52, σελ. 36-37. Σχετικά, ο Παναγιώτης Κρητικός στην υποσημ. 2 του παραπάνω πονήματός
του, αναγράφει: «Τα των ονομάτων των Σεπτών Στοών και τα της σειράς ιδρύσεως τούτων σημειώ
ως γράφονται, χωρίς να συμφωνcό επί του ασφαλούς των, περί την ίδρυσίν των, πληροφοριών, ως
ανωτέρω αναφέρονται».
16 Βλ. την παρατιθέμενη βιβλιογραφία στην υποσημ. 64. Ιδιαίτερα δε για την επανίδρυση της Στοάς
«Πανελλήνιον» κατά το έτος 1866 βλ. Δ. Καλογερόπουλου ό.π. υποσημ. 62, σελ. 11Ο.
17 Βλ. Ιωάννη Λούκα «Ιστορία της Ελληνικής Μασονίας», Αθήνα 1991, σελ. 134, ο οποίος αναφέρει ότι
«Στοές φαντάσματα» ονομάσθηκαν από τον Ε. Λιακόπουλο, λόγω βραχύβιας ύπαρξής των, στο έργο
του «0 Τεκτονισμός στην Ελλάδα -Μια ακόμη κρίση ταυτότητας», Αθήνα 1989 σελ. 23-58.
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Τεκτονικό
μνημόσυνο της
Στ. Υψηλάντης

Γ

ια τους εκλιπόντες και την πορεία τους μίλησαν οι αδ. Γ. Παπαλέξης, Ε. Χελιουδάκης, Αλ.
Στεφανίδης, Μάξιμος Κανέτης, Ν. Παπακωνστνατίνου,
Γρηγ. Κυριακίδης και Δ. Νικολακόπουλος.
Αλέξανδρος Φαρδής. Γεννήθηκε στην Οδησσό το 1915, σπούδασε γεωπόνος στην Γαλλία, εντάχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση
«Μακί» κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετανάστευσε στον Λίβανο και
ανέλαβε αποστολές του ΟΗΕ σε χώρες της Άπω Ανατολής. Εκλέγεται
καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Αθηνών (1974-81).
Στην Στ. Υψηλάντης υιοθετείται το 1971 από την Στ. Phoenica υπ’ αρ.
64 Αν. Λιβάνου. Διετέλεσε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Στ.
(1987-1987) στην οποία προσέφερε πλούσιο πνευματικό έργο ασχολούμενος με την βιωματική εμπειρία, την «ένδον κατάβαση», επηρεασμένος από τα ταξίδια του στην Ανατολή. Απεβίωσε την 07.12.2014.
Δημήτριος Γκιζελής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1955, σπούδασε μηχανικός στο ΕΜΠ, έκανε μεταπτυχιακά στην Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη
στο Πάντειο και εργάστηκε στην Πολεοδομία.
Εισήλθε στην Στ. το 2003, ετ. το 2004 και διδ. το
2005. Απεβίωσε την 19.12.2013.
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Εμμανουήλ Τζωρτζάκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε στο
ΥΠΕΧΩΔΕ στη Δ/νση Οδοποιΐας.
Εισήλθε στον Τεκτονισμό την 18.02.1988, ετ. το
1989, διδ. το 1990. Υπηρέτησε την Στ. ως προσθ.
Ελεον. (1993-1995, 2013-2015), Τελετάρχης (19992001), προσθ. Τελετ. (2003-2005).
Απεβίωσε την 18.01.2015.
Γεώργιος Δεληκάρης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1927 με καταγωγή από τον Πόντο, τεχνικός ηλεκτρολόγος, ιδρυτής της εταιρείας DELCA.
Εισήλθε στον Τεκτονισμό το 1977, ετ. το 1978,
διδ. το 1979, προσθ. Γραμμ., Ταμίας και Ρήτορας κατά
την περίοδο 1980-1985. Το 2005 υιοθετήθηκε από
την Στ. Σκενδέρμπεης. Απεβίωσε την 12.02.2014.
Δημήτριος Δεληγιάννης. Γεννήθηκε στην Χίο το
1929, φοίτησε στην Ανώτερη Ταχυδρομική Σχολή
Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, στην Βέρνη,
την Γενεύη σε οικονομικά και οργανωτικά θέματα.
Υπηρέτησε στα ΕΛΤΑ ως προϊστάμενος της ταχυδρομικής υπηρεσίας από το 1956 και ανεδείχθη Γενικός
Επιθεωρητής αναπτύσσοντας πλούσια κοινωνική
δράση στην ΠΕΠΡΟΖΩ και την ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Εισήλθε
στον Τεκτονισμό το 1990, ετ. το 1991 και διδ. το 1992.
Απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2013.
Σωτήριος Παπακώστας. Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1951, ασχολήθηκε με το εμπόριο ειδών υγιεινής.
Εισήλθε στον Τεκτονισμό το 1991, ετ. το 1992,
διδ. το 1993. Ανεδείχθη Ταμίας (1995-2001), προσθ.
Τελετ. (2001-2003), Στεγ. (2003-2009, 2011-2013).
Απεβίωσε την 24.11.2013.
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Δημήτριος Κατσούλης. Γεννήθηκε στο Κάιρο
το 1928 και το 1943 με ψευδή δήλωση της ηλικίας
του κατετάγη στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό για να
πολεμήσει για την ελευθερία στην Ιταλία στα πλοία
«Σάμος», «Λήμνος» και «Κως», υπό τον ήρωα ναύαρχο Τούμπα, επέστρεψε το 1945 στην Ελλάδα όπου
απεστρατεύθη, αφού τιμήθηκε με εύφημο μνεία και
μετάλλειο ανδρείας. Αχολήθηκε και διέπρεψε στην
κωπηλασία και εργάστηκε ως αντιπρόσωπος της «Πετρογκάζ» και της
ΑΕΕΥΠ Λιπασμάτων.
Εισήλθε στον Τεκτονισμό το 1969, ετ. το 1970 και διδ. το 1972, προσθ. Ελεον. (1979-1981), Στεγαστής (1983-1985), προσθ. Γραμμ. (19871989, 1991-1993) και Ξιφ. Σημ. (1995-1997). Σε ανενεργό κατάσταση
περιήλθε το 2009 και απεβίωσε την 27.05.2014. n
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Στ. Παλαιών Πατρών
Γερμανός υπ’ αρίθμ. 22
1965 - 1967 η πρώτη διετία
Τάκης Τσονάκας

Σ

τις 19 Μαρτίου 1965 οι αδ. Χρήστος Βασιλείου, Χαράλαμπος Κακούρης, Χρήστος Ριζόπουλος, Ιωάννης Καλαμπόκας, Διονύσιος Βορίσης, Παναγιώτης Λέμης και Αθανάσιος Κοντοσάκης,
μετά από πολλές συζητήσεις συγκεντρώθηκαν στην οικία
του πρώην Σεβ. Χαράλαμπου Κακούρη και υπέγραψαν πρακτικό αφυπνίσεως της Στ. Παλαιών Πατρών Γερμανός υπ' αρ.
22, Πατρών. Στις 21 Μαρτίου 1965 το υποβάλλουν στην Μεγάλη Στοά
της Ελλάδος προς έγκριση. Ας σημειωθεί ότι την Στοά είχαν καταστρέψει και κλείσει τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Μάιο του 1941.
Οι πρώτες συνεδριάσεις της Στοάς με πενιχρά μέσα γινόταν στις οικίες
των αδ. Διονύσιου Βορίση και Αθανάσιου Κοντοσάκη. Στις 31 Οκτωβρίου 1965 έγιναν τα εγκαίνια της Στ. με πρώτο Σεβ. τον αδ. Χρήστο
Βασιλείου.
Την διετία 1965 - 1967 η Στοά ανέπτυξε πλούσια πνευματική δράση
και όχι μόνο. Τα μέλη της προσέφεραν και προσωπική εργασία για την
διαμόρφωση του εργαστηρίου. Λεπτομέρειες βρίσκουμε στον απολογισμό της διετίας (3 Δεκεμβ. 1967) κατά την εγκατάσταση νέων αρχών για
την διετία 1967 – 1969.
Στην συνεδρία αυτή παραβρέθηκε ο Μεγ. Διδ. αδ. Αλέξανδρος Τζατζόπουλος, συνοδευόμενος από πολλά μέλη του συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και πολυπληθείς αντιπροσωπείες των Στ. "Υψηλάντης", "Πυθαγόρας", "Εταιρία των Φιλικών", "Μέλης" και "Αρμονία".
Ο Μεγ. Διδ. Αλέξανδρος Τζατζόπουλος λαβών τον λόγο μίλησε για

τον φόβο και την αγωνία του κατά την αφύπνιση της Στοάς, δεδομένου
ότι παλαιότερες προσπάθειες δεν είχαν ευτυχές αποτέλεσμα, αλλά και
την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στην καθοριστική παρουσία του Σεβ. αδ. Χρήστου Βασιλείου ο οποίος με πολλούς
τρόπους και συνεχή εργασία κατάφερε να αφυπνιστεί και να σταθεροποιηθεί η Στοά. Επίσης αναφέρθηκε στον "Σύνδεσμο Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως", ο οποίος ανασυστήθηκε και άρχισε την κοινωνική του δράση, μέσω του οποίου η Στοά διοχετεύει την υλική της βοήθεια
στους «χρείαν έχοντες», όπως έκανε και για τους σεισμοπαθείς της Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Σεβ. αδ. Χρήστος Βασιλείου κατά την ομιλία του έκανε ιδιαίτερη
μνεία για την στενή συνεργασία με την Στ. "Υψηλάντης", τονίζοντας,
χάρη σε αυτήν κατέστη δυνατόν η Στ. "Π. Π. Γερμανός" να εγκατασταθεί
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σε ευπρεπές οίκημα και να αποκτηθεί ο εξοπλισμός και η διακόσμηση
του εργαστηρίου, προσπάθεια την οποία βοήθησε και η Μεγ. Στ. της Ελλάδος και όλα τα μέλη του εργαστηρίου προσφέροντας έκτακτες ενισχύσεις και προσωπική εργασία.
Ακολούθως ο γραμμ. περιγράφει στον διοικητικό απολογισμό την
πλούσια διοικητική δραστηριότητα της περιόδου
αφού κατ’ αυτήν έγιναν 74
συνεδριάσεις σε βαθμό
μαθ., 5 σε βαθμό ετ. και 14
σε βαθμό διδ. Έγιναν 8 υιοθεσίες διδ. και 4 μαθ. Εισήλθαν 22 νέοι αδ. έγιναν
16 αδ. σε βαθμό ετ. και 5 σε
βαθμό διδ., τέθηκε σε ύπνο
1 μαθ., σε αόριστη άδεια 2
διδ. και μετέστησαν 3 αδ.
Έτσι η δύναμη της Στοάς
ανερχόταν σε 24 διδ., 22
ετ. και 9 μαθ.
Ο ρήτ. παρουσιάζει την
πνευματική κίνηση, λέγοΣύνδεσμος Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως. Απολογισμός της λαχειοντας ότι πραγματοποιήθηφόρου του έτους 1936.
καν δέκα ομιλίες από τον
Σεβ., δύο από τον αδ. Παπαγγελούτσο, τέσσαρες από τον αδ. Κοντοσάκη, τρείς από τον αδ. Λέμη,
τρείς από τον αδ. Καντακίτη, μία από τον αδ. Τζαβαλά, μία από τον αδ.
Περδίκη και μία από τον αδ. Βορρίση. Εκτός από αυτούς μίλησαν οι ετ.
Αιγίδης, Πούντζας, Βερναδής και ο μαθ. Γονατάς. Επίσης στην Στοά μίλησε και ο αδ. Ριζόπουλος, Όμηρος Φιλίας της Στ. "Εταιρεία Φιλικών",
περί του τετραγράμματου, περί των εορτών του Αγίου Ιωάννου και περί
της γενικής ιστορίας και του περιεχομένου του Τεκτονισμού.
Μετά από αυτά ο αδ. Παπαγγελούτσος διερμηνεύοντας τα αισθήματα
όλων των αδ., απονέμει στον Σεβ. Χρήστο Βασιλείου, το μετάλλιο των
εξαιρέτων πράξεων και εν συνεχεία καλεί τους αδελφούς όπως ενούn
μενοι μετ' αυτού, χαιρετίσουν την επανεκλογή.
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1000η συνεδρία της
Στ. Τριπτόλεμος
υπ’ αριθ. 122
εν Αν. Αθηνών
Μιχ. Τριανταφυλλίδης

Χ

ιλιοστή συνεδρία της Στοάς. Βραδιά χαράς, συγκινησιακής φόρτισης για όλους μας, προβληματισμού για τα χρόνια που πέρασαν από την ιδρυτική συνεδρίαση της Παρασκευής 7ης Δεκεμβρίου 1973 στο ιατρείο
του αειμνήστου Σεβ. μας Νικολάου Μπερή στην οδό Βασ. Σοφίας 54.
Οι αδ. που συνήλθαν στην ιδρυτική συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι:
1. Πάνος Πάτρας, πρώην γυμνασιάρχης, πρ. Σεβ.
2. Νικόλαος Σαρλής, συνταξιούχος τραπεζικός, επιτ. Σεβ.
3. Θεόφιλος Σαρίκας, δικηγόρος, πρ. Σεβ.
4. Νικόλαος Μπερής, ιατρός παθολόγος, πρ. Σεβ.
5. Βασίλειος Σακελλαρίου, πρώην αρχηγός της Ελλ. Αστυνομίας
6. Νικόλαος Ζαγκλής, συνταξιούχος υπουργείου Εμπορίου
7. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, επιχειρηματίας
Από αυτούς μόνος επιζών είναι ο ομιλητής.
Εξελέγη ο Πάνος Πάτρας προσωρινός πρόεδρος της υπό ίδρυση
Στοάς και ο νεότερος αδ. Μιχ. Τριανταφυλλίδης, εξελέγη προσωρινός
γραμματέας. Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η νέα στοά ήταν ήδη δημιουργημένη στην συνείδηση όλων μας. Ανάδοχος του ονόματος ήταν
ο ένδοξος αδ. Θεόφιλος Σαρίκας, ο οποίος την στιγμή που διαβαζόταν
το πρακτικό ιδρύσεως, όταν ο ομιλών έφτασε στο «…όνομα αυτής…»
αναφώνησε ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ και ο αδ. ομιλητής συνεχίζει, το δεχθήκαμε
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ομόφωνα. Στην συνέχεια υπογράψαμε το πρακτικό της ιδρυτικής συνεδριάσεως και την αίτηση προς την Μεγάλη Στοά. Στιγμές εξόχως συγκινητικές για όλους μας. Η ατμόσφαιρα συγκινητική, δώσαμε ο ένας προς
τον άλλον τον αδ. ασπ., με μεγάλη συγκίνηση και κλείσαμε την ιδρυτική
συνεδρίαση. Ο «Τριπτόλεμος» άρχιζε την μεγάλη πορεία του. Λίγο πριν
αναχωρήσουμε από το ιατρείο του Σεβ. Νικόλαου Μπερή, προσήλθε και
ο ξάδελφος μου αδ. Μικές Γρηγοριάδης και υπέγραψε ως 8ο ιδρυτικό
μέλος. Την ίδια βραδιά μαζί με τον επιτ. Σεβ. Νικόλαο Σαρλή, επισκεφθήκαμε στα σπίτια τους, τους αδ. Νικόλαο Ζαγκλή και Κωνσταντίνο
Παπαπάνο οι οποίοι υπέγραψαν το πρακτικό ιδρύσεως και έτσι φτάσαμε
στον αριθμό των 10 ιδρυτικών μελών. Τις επόμενες ημέρες προσυπέγραψαν οι: Ροδιάδης Νικόλαος, Κοτομάτας Παναγιώτης, Γαραντζιώτης
Κωνσταντίνος, Άγγελος Βλάχος, Υπάτιος Καλβοκορέσης, Νικόλαος
Παρτσινέβελος, Δημήτριος Κρίντας, Ισραήλ Δαυίδ, Ιωάννης Εμίρης, Δημήτριος Θωμάς, Γεώργιος Καζάκος, Χρήστος Παπαχρήστου, Χρήστος
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουγάτσος, Δημήτριος Βούτσης, Χρήστος Μπουρίκας, Άγγελος Κουρογιαννόπουλος, Δημήτριος Δρακουλάκης, Δημήτριος Φιλιππόπουλος, Σταύρος Κατραμάδος και Ευάγγελος
Περάματζης.
Έτσι συμπληρώσαμε τον αριθμό των 31 Ιδρυτικών μελών της Στ.
Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 1974, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας
συνεδρίαση ώρα 21:25, στο τεκτονικό μέγαρο, με θέμα: «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ».
Την έδρα του Σεβ., κατείχε ο αδ. Σεβ. Νικόλαος Μπερής, λόγω απουσίας
εξ αιτίας ανυπερβλήτου κωλύματος, του αδ. πρώην. Σεβ. Πάνου Πάτρα.
η

Εξελέγησαν οι κάτωθι:

Τακτικοί Αξιωματικοί
Σεβ: Κων. Παπαπάνος
Α’ Επ: Χρήστος Παπαδόπουλος
Β’ Επ: Νικ .Ζαγκλής
Ρήτωρ: Μιχάλης Τριανταφυλλίδης
Γραμμ: Γιώργος Καζάκος
Ταμ: Νίκος Παρτσινέβελλος
Α’ Δοκ: Αγγελος Κουρογιαννόπουλος
Ελεον: Ισραήλ Δαυίδ
Τελετ: Υπάτιος Καλβοκορέσης
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Στεγ: Θεόφιλός Σαρίκας
Β’ Δοκ: Χρήστος Μπουρίκας
Αρχιτρ: Δημήτριος Φιλιππόπουλος
Αρχειοφ-Βιβλ:Δημήτριος Δρακουλάκης
Σημ-Ξιφ: Δημήτριος Κρίντας
Πρόσθετοι Αξιωματικοί
Πρόσθ. Ρήτωρ: Δημήτριος Θωμάς
Αντιπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση
Παπαπάνος Κωνσταντίνος
Σαρίκας Θεόφιλος
Βούτσης Δημήτριος
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ροδιάδης Νικόλαος
Κοτομάτας Παναγιώτης
Βούτσης Δημήτριος
Την Πέμπτη 7ην Φεβρουαρίου 1974, έγινε η τελετή εγκαθιδρύσεως του νέου εργαστηρίου και η εγκατάσταση του νέου Συμβ. Αξιωμ. με
πρώτο Σεβ. των αδ. Κων. Παπαπάνο.
Ο εγκριτικός πίνακας της Μεγ. Στ. της Ελλάδος ήταν ο υπ’ αριθ.
60Α/18-1-1974, περί εγκρίσεως της ιδρύσεως της Σ. Στ. ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ εν Αν. Αθηνών, υπ’ αριθ. 122. Οι εργασίες της Στ. έγιναν με την
παρουσία του Ενδοξοτ. Μεγ. Διδ. Αλεξάνδρου Τζατζόπουλου, των ενδ.
αδ. Γεωργίου Σεργόπουλου και Ευαγγέλου Τσιτσώνη. Παρών ήταν και
ο Κρατ. Μεγ. Καγκ. του Υπ. Συμβ. αδ. Μηνάς Λογοθέτης. Πρώτος Μεγ.
Επιθ. ορίστηκε ο ένδ. αδ. Ευάγγ. Τσιτσώνης.
Χίλιες συνεδρίες αυτά τα 41 χρόνια. Συνεδρίες δημιουργικές χαρούμενες, δύσκολες, αλλά πάντα με ένα ηθικό δίδαγμα για όλους μας.
Η στοά μας, πέρασε καλές άλλα και δύσκολες στιγμές αυτά τα χρόνια.
Από τις πλέον δύσκολες στιγμές ήταν η επιβολή της αναστολής των εργασιών μας, το 1981, επειδή ψηφίσαμε ως Σεβ. τον ένδ. Αδ. Θεόφιλο
Σαρίκα, ο οποίος δεν ήταν αρεστός. Η αναστολή κράτησε ένα μήνα. Στο
διάστημα αυτό, συνεδριάσαμε μία φορά ατύπως σε αίθουσα του ΚΙΣ,
παραχωρηθείσα από τον αδ. μας Ιωσήφ Λόβιγγερ και δύο φορές στην
οικία μου. Ανοίγαμε και κλείναμε τις εργασίες στο όνομα της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητος. Ευτυχώς σύντομα ήρθη αυτή
η αδικία. Η πορεία της στοάς μας ποτέ δεν σταμάτησε, πάντα κατάφερε
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να προχωρήσει μπροστά, στην πανέμορφη, δύσκολη και ενδιαφέρουσα
εργασία της λαξεύσεως του ακατέργαστου λίθου.
Η ιστορία γράφεται πάντοτε για το παρελθόν. Ξεχώρισα ένδεκα παλαιούς αδελφούς της Στ. Τριπτόλεμος, χωρίς αυτό να μειώνει την συμβολή των δεκάδων άλλων που απετέλεσαν μέλη της στοάς μας.
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, διδ. υπάλληλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ερχόταν στις συνεδρίες μας από την Σπάρτη όπου υπηρετούσε ! Μετέπειτα δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Ζαγκλής Δημήτριος, διδ. πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων.
Γνωστός στους κύκλους της αστυνομίας ως μπάρμπα-Μήτσος. Υπηρέτησε ως αρχηγός, στα δύσκολα μεταπολεμικά και μετεμφυλιακά χρόνια.
Προσηνής, πράος, δίκαιος, αγαπητός ακόμα και στους πολιτικούς του
αντιπάλους.
Νικόλαος Κρίντας, διδ. πρώην υπαρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων.
Ένας καλοκάγαθος, πρόθυμος να προσφέρει σε όλους.
Ιωσήφ (Γιόσκα) Λόβιγγερ, διδ. πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. για πολλά χρόνια
και αντιπρόεδρος εκτελεστικού του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου.
Μια σημαντική προσωπικότητα των απανταχού Εβραίων, φαρμακοβιομήχανος, με σημαντική φιλανθρωπική –αθόρυβη- δράση προς όλους.
Μεγάλος μαχητής για την υποστήριξη των ιδεών του με καταγωγή από
την Ουγγαρία και μεγάλη αγάπη στο Ισραήλ και την Ελλάδα.
Νικόλαος Μπερής. Εξαίρετος ιατρός παθολόγος. Ο κλασικός οικογενειακός παθολόγος της δεκαετίας του 70, επισκεπτόταν τους ασθενείς του στα σπίτια τους και προσέφερε τις γνώσεις του αφιλοκερδώς
σε αναξιοπαθούντες. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο το 1940 όπου παρέσχε ιατρικές υπηρεσίες ακόμα και χειρουργού! Μετά την εισβολή των
γερμανικών δυνάμεων, υπηρέτησε στην Πάτρα όπου οργάνωσε μονάδα
ιατρικής υποστήριξης των τραυματισμένων στρατιωτών.
Γεώργιος Παπαδόπουλος. Υποστράτηγος της Βασιλικής Χωροφυλακής. Σταθερός τέκτων, ο οποίος στην δεκαετία του ΄80, ως απόστρατος και κάτοικος Φιλιατρών, βοήθησε με άλλα μέλη της Στ. Τριπτόλεμος τους αδ. της Καλαμάτας.
Κωνσταντίνος Παπαπάνος. Ο πρώτος Σεβ. Γενικός Γραμματέας του
υπουργείου Παιδείας, έφορος της Αθηναϊκής Λέσχης, εξαίρετος εκπαιδευτικός, γνωστός λογοτέχνης, πρόεδρος του Άρματος Θέσπιδος.
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Πάνος Πάτρας, Σεβ. της Στ. Γυμνασιάρχης στο Β’ Γυμνάσιο Αρρένων,
Αχαρνών και Χέυδεν στα δύσκολα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Θεολόγος, εξαίρετος. Άφησε εποχή ως γυμνασιάρχης για την αυστηρότητά του
αλλά και για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του στα δύσκολα
εκείνα χρόνια. Ο αδ. Τριανταφυλλίδης είχε την τιμή να είναι μαθητής του
στο Β’ Γυμνάσιο ήταν εκείνος που τον έφερε στη μητρική στοά Ησίοδος.
Ιωάννης Ευκλείδη Σακελλάριος. Πατέρας του Σεβ. μας Ευκλείδη
και του Β’ Επ. της στοάς Παρθενών, Σωτήρη Σακελλάριου. Ανάδοχος και
των τριών αδ. ο αδ. Μ. Τριανταφυλλίδης. Απόφοιτος της Σχολής Χημικών-Μηχανικών του Ε.Μ.Π. διδάκτωρ του πολυτεχνείου του Ντάρμστατ
στη Γερμανία. Το 1975 κλήθηκε από τον καθηγητή του ΜΙΤ Ηλία Γυφτόπουλο ως στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας. Ως Γενικός
Γραμματέας της Επιτροπής για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία, διοργάνωσε διεθνή συνέδρια και συμπόσια, δημοσίευσε πλείστες
εργασίες. Εκπροσώπησε την χώρα μας στην τότε ΕΟΚ στην επιτροπή
εμπειρογνωμόνων με αποτέλεσμα να του προσφερθεί θέση αξιολογητή
των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων (Demonstration Projects) για
την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία.
Βασίλειος Σακελλαρίου. Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων 19681969. Πράος, νουνεχής αγωνίστηκε για το κοινωνικό σύνολο. Άσκησε
τα καθήκοντά του με δικαιοσύνη, πάντα χαμογελαστός, πρόθυμος στην
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Θεόφιλος Σαρίκας. Έφεδρος υπίλαρχος Ε.Σ.,
λοχαγός του αγγλικού στρατού. Ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την είσοδο των Γερμανών,
διέφυγε στην Μέση Ανατολή (Απρίλιος 1941) και
κατετάγη στην 1 Ελληνική Ταξιαρχία (Μάιος 1942)
αποσπάται στην Ειδική Δύναμη 133 κομμάντος του
αγγλικού στρατού με το τότε όνομα Μ-Ο4. Έδρασε
στην Στερεά Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά κυρίως στην
Ζάκυνθο, ως σαμποτέρ. Το 1944 επικεφαλής ομάδος
1000 ανδρών επετέθη και εκδίωξε την γερμανική
φρουρά Ζακύνθου και απελευθέρωσε το νησί. Ήταν
επίσης εμπνευστής της επιχειρήσεως ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ. Στο μουσείο Ζακύνθου, υπάρχει σε προθήκη, η
φωτογραφία του με την πολεμική του στολή, σε επιγραφή το ψευδώνυμό του captain fly. Η εθνική του δράση ήταν άγνωστη σε μας, μέχρις
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ότου σε επίσκεψη στη Ζάκυνθο απεκαλύφθη και ανακοινώθηκε στη στοά η δράση του. Και συνεχίζει ο ομιλητής «Με
επιτίμησε, γιατί τα ανακοίνωσα!» Στην
διάρκεια της δικτατορίας, συνελήφθη,
του έκαναν εικονική εκτέλεση αφού τον
έβαλαν να σκάψει τον τάφο του! Διακεκριμένος δικηγόρος, συνέγραψε βιβλίο
Πολιτικής Δικονομίας και επί πολλά έτη
ήταν νομικός σύμβουλος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Υπήρξε από τους βασικούς ιδρυτές των παιδικών χωριών SOS στη
Βάρη Αττικής. Ως μέλος του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, εργάστηκε
σκληρά για την ίδρυση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Εισήλθε στην
Στ. Ησίοδος το 1954. Διατέλεσε Σεβάσμιός αυτής (1964-1965). Το 1974
υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Στ. Τριπτόλεμος, Σεβ. (1981-1983). Διετέλεσε ενδ. Μεγ. Θησαυροφύλαξ και ενδ. Μεγ. Ρήτωρ της Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδος.
Σημαντική στιγμή της Στ. μας ήταν η διδυμοποίησή της με την Στ. Αν.
Τάραντος Ιταλίας «G. VANINI», την 28η Ιουνίου του 1998, με Σεβ. τον αδ.
Γ. Βοργιά. Παρέστησαν οι αδ. Ίζι Δαυίδ, Φρ. Γκοβόστης, Ηλ. Μπερής, Ι.
Λαμπαδίτης, Ι. Γιαννακόπουλος, Ν. Βακαλόπουλος, Σ. Αραποστάθης, Κ.
Παναγιωτίδης, Ρ. Παπαγιαννόπουλος, Ν. Δημητριάδης, Δ. Παπακυριακόπουλος, Δ. Καραβίας, Ν. Σανούδος, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ακάλεστος,
Κ. Μάλλιος, Κ. Μουστάκας κ.ά.
Φιλανθρωπική Προσφορά του Τριπτολέμου

Ενισχύθηκαν με σημαντικά χρηματικά ποσά:
1. Το Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκαταστάσεως σπαστικών παιδιών,
στην Μεταμόρφωση Αττικής.
2. Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS, στη Βάρη Αττικής.
3. Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (για παιδιά
προσχολικής ηλικίας ,στερούμενα γονέων, η απόρων οικογενειών).
4. Το Μερώπειο Ίδρυμα
5. Την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
6. Τους σεισμοπαθείς Αδελφούς μας του 1995
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7. Κατά καιρούς, πολλούς αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας κατόπιν
αιτήματος αδελφών του Τριπτολέμου.
8. Το Παιδικό Σπίτι του Πειραιά (εστία κακοποιημένων παιδιών
σχολικής ηλικίας αλλά και εφήβων).
9. Δωρητές Οργάνων Σώματος
Η στοά υπήρξε πρωτοπόρος στον χώρο μας, στην εθελοντική προσφορά οργάνων σώματος κατά την διάρκεια της Σεβ. του Μ. Τριανταφυλλίδη (1983-1985) αφού σχεδόν όλοι οι αδ. με τις συζύγους τους,
ενεγράφησαν ως δωρητές. Την πρωτοβουλία μας αυτή, αγκάλιασε, το
τότε Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς και το 1987 ο Μιχ. Τριανταφυλλίδης
ως Μεγάλος Ελεονόμος της Μ.Σ.Τ.Ε. επεξέτεινε τον θεσμό πανελλαδικά. Σε πανηγυρική εκδήλωση στο Χίλτον, παραδώσαμε στον τότε Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, ναύαρχο Πετμεζά, τις πρώτες 150 περίπου,
αιτήσεις δωρητών οργάνων. Δυστυχώς αυτή η ευγενική προσφορά δεν
συνεχίστηκε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια νέα εκκίνηση αυτού
του προγράμματος. n
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Η Στ. Παλλάς Αθηνά
υπ’ αρ. 114 στην
Κωνσταντινούπολη
19-26 Μαρτίου 2014

Η

Στ. Παλλάς Αθηνά διοργάνωσε προσκυνηματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη
με αποστολή 38 ατόμων, από τα οποία 17
ήσαν τέκτονες, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν ο
αδ. Κων. Καστελοριζιός της Στ. Κλεόβουλος και ο ενδ.
αδ. Παύλος Σαρώφ.
Στις κοινές εργασίες με την Στ. Sefkat υπ’ αρ. 32 στο τεκτονικό
μέγαρο Κωνσταντινουπόλεως (22.03.2014) συμμετέσχε και ο ένδ. Μεγ.
Σημαιοφόρος της Μεγ. Στ. της Τουρκίας και οι αντιπρόσωποι κοσμ. Αθ.
Νικολαΐδης και Γεωργ. Θεοδωρίδης, καθώς και Σεβ. και στελέχη των
ελληνόφωνων Στ. της Κωνσταντινούπολης «Χουλούς» και «Χακικάτ».
Ο Σεβ. της «Sefkat» αδ. Metin Eyi καλωσόρισε τους φιλοξενούμενους, παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα, ενώ ο Σεβ. της Στ. «Παλλάς
Αθηνά» Αθ. Καρανικόλας ανέγνωσε προσλαλιά στην αγγλική και προσκάλεσε τους τούρκους αδ. να φιλοξενηθούν στην Αθήνα.
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Ο Σεβ. αδ. Bedii Ziver, γνωστός πανεπιστημιακός, μίλησε στα αγγλικά με θέμα «Ελευθεροτεκτονισμός», ο αδ. Γ. Θεοδωρίδης ανέλυσε την
«Επισκόπηση της σύγχρονης Τουρκίας» και ο ενδ. αδ. Π. Σαρώφ
μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς και τον τρ. αδ. ασπ. του
Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
Κατά το ποτήριο αγάπης στο εντευκτήριο του τεκτονικού
μεγάρου Κωνσταντινουπόλεως ο Σεβ. παρέδωσε στον Σεβ.
αδ. Metin Eyi προσωπικό δώρο της Στ. «Παλλάς Αθηνά»
που εικονίζει την θεά Αθηνά σε δάφνινο στεφάνι, προσφορά του αδ. Aκύλα Μιχαηλίδη και το μετάλλιο της Στ. στους
Σεβ. αδ. Suha Gunen, Mette Sar, στον ενδ. αδ. Μεγ. Σημ. της
Μεγ. Στ. της Τουρκίας στον ομιλητή Bedii Ziver και στον Γ. Θεοδωρίδη. Επίσης προσέφερε στον αξιωματούχο της Μεγ. Στ. της
Τουρκίας, που εκπροσωπούσε τον τούρκο Μεγ. Διδ., επάργυρη
απεικόνιση του «Παλαιού των Ημερών» ο οποίος περικλείει
το Σύμπαν με επιγραφή στα αγγλικά και την ημερομηνία των
κοινών εργασιών.
Η Στ. προσέφερε στους Τούρκους αδ. προσωπικές καρτοθήκες με το λάβαρο της Στ. και έλαβαν τεκτονικές γραβάτες και μεταξωτά μαντήλια για τις συζύγους των ελλήνων
αδ.
Τα μέλη της Στ. παρέστησαν στον Μεγάλο Πατριαρχικό Εσπερινό την παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον ομώνυμο
ναό των Ταταούλων, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε
όλους τους παρισταμένους πιστούς στην εορταστική λειτουργία
αναφέροντας ότι «το Πατριαρχείο έχει τις κεραίες του αναπεπταμένες και είναι ανοικτό σε κάθε ιδέα και οργανισμό που είναι
ωφέλιμος για τον άνθρωπο».

278 ελληνικές τεκτονικές ειδήσεις
Οι προσκυνηματικές επισκέψεις σε ναούς, μνημεία, αγιάσματα και
μουσεία έγινε με την φροντίδα των αδ. Ακύλα Μιχαηλίδη και Γρ. Απαζόγλου.
Στην προσλαλιά του ο Σεβ. αδ. Αθ. Καρανικόλας αφού ευχαρίστησε
για την υποδοχή και διατύπωσε την ευχή να ανταποδοθεί στην Αθήνα,
αναφέρθηκε στον Ελευθεροτεκτονισμό που βοηθεί τον ενδεή και καταπιεσμένο, αλλά παράλληλα και προωθεί τα πραγματικά αδελφικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που οφείλει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό
του και υπογράμμισε ότι «η αδελφότητα θεμελιώθηκε στις αρχές της
αγάπης, της ελπίδας και της φιλανθρωπίας, που οδηγούν στην βελτίωση του ανθρωπίνου είδους. Οι αδ. της Στ. «Παλλάς Αθηνά» έχουν
εγκολπωθεί τις αρχές αυτές» και τόνισε ότι «η Ιερουσαλήμ θεωρείται
πόλη της πίστεως, η Ρώμη πόλη του νόμου, η Αθήνα της φιλοσοφίας
και η Κωνσταντινούπολη η πόλη που η ανατολή συναντά την δύση. Απομένει ακόμη μία πόλη να χτιστεί, η ιδιαίτερη αποστολή μας και το όνομα
αυτής της πόλεως είναι η πόλη της αδελφότητας». n
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Η Στ. Ισότης υπ’ αρ. 10
στην Ιταλία
07-10/05/2015

Η

Στ. Ισότης με επικεφαλής τον Σεβ. Ανδρέα Λαζάρου επισκέφθηκε την μεσαιωνική πόλη του
Μπέργκαμο. Την 7η Μαΐου έγινε ξενάγηση στην
Citta Alta, το ιστορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλεως με επισκέψεις σε μνημεία και αναλύσεις συμβόλων.
Την 8η Μαΐου οργανώθηκαν κοινές εργασίες με μία από τις αρχαιότερες Στ. της Β. Ιταλίας την Στ. Pontida υπ’ αρ. 65 Αν. Μπέργκαμο στην
ιταλική με παράλληλη μετάφραση
στα ελληνικά, στις οποίες διατρανώθηκε η φιλία και η αδ. αγάπη με τους
Ιταλούς τέκτονες. Aντηλλάγησαν
δώρα και παρετέθη από την φιλοξενούσα Στ. γεύμα σε παραδοσιακό
εστιατόριο. Την αντιπροσωπεία ξενάγησαν οι αδ. Φίλιππος Δημητρίου
και Θωμάς Μαστακούρης στην πόλη,
στο Μιλάνο και στην λίμνη Κόμο. n
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Ανακήρυξη
επιτ. Σεβ. της
Στ. Ασκληπιός

Η

Στ. Ασκληπιός υπ’ αρ. 159 την 9η Οκτωβρίου
2015 τίμησε με τον τίτλο του επιτίμου Σεβ.
τους αδ.:

Νικόλαο Καπρίτσα, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, που εισήλθε στον Τεκτονισμό το 1991 στην Στ. Ιωνία, διετέλεσε Σεβ.
της Στ., ιδρυτικό μέλος και πρώτος Σεβ. της Στ. Ασκληπιός, επιθεωρητής της Στ. Πλειάς, κοσμήτωρ της Μεγ. Στ., πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής της Μεγ. Στ. της Ελλάδος.
Αστέριο Ματαφτσή, ανώτατο αξιωματικό της Αεροπορίας, ταξίαρχο
ε.α., με μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ. Εισήλθε στον Τεκτονισμό στην Στ. Βυζάντιον, την οποία υπηρέτησε ως Σεβ., ιδρυτικό μέλος της Στ. Ασκληπιός, ομοτ. κοσμήτωρ της Μεγ. Στ. της Ελλάδος.
Πραξιτέλη Χαλεπά, αρχιτέκτονα, μηχανικό στέλεχος της Γεν. Γραμμ.
Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΓΕΝ. Εισήλθε στον Τεκτονισμό στην
Στ. Βυζάντιον την 17.04.1978, Σεβ. της Στ., ιδρυτικό μέλος της Στ.
Ασκληπιός, ομότ. κοσμήτωρ της Μεγ. Στ. της Ελλάδος.

Αθανάσιο Kαμέτα, ιατρό, εισήλθε στην Στ. Βυζάντιον, Σεβ. της Στ.,
εμπνευστής της αιμοδοσίας των τεκτόνων, ιδρυτικό μέλος της Στ.
Ασκληπιός, ομότ. κοσμήτωρ της Μεγ. Στ. της Ελλάδος, προώθησε την
δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα.
Ο Σεβ. αδ. Ιω. Καμέτας επεσήμανε την σημασία της εργασίας ως καθήκοντος, το οποίο ετήρησαν οι τιμώμενοι αδ. στους οποίους απένειμε
το μετάλλιο του επιτ. Σεβ. και τιμητική πλακέτα. n
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Η Στ. Υψηλάντης
στο Lecce
(01 - 06.10.2015)

Η

Στ. Υψηλάντης διοργάνωσε εκδρομή στην Κ.
Ιταλία στην οποία συμμετείχαν 16 αδ. υπό τον
Σεβ. αδ. Σ. Αθανασίου, 4 από την Στ. Σκενδέρμπεης υπό τον Σεβ. αδ. Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο και δύο
από την Στ. Ακρόπολις υπό τους πρ. Σεβ. αδ. Ε. Παπαγεωργίου και
Ν. Γιαννόπουλο και τον επιθεωρητή Πότη Παπαδάκο.
Η εκδρομή περιελάμβανε την πόλη του Lecce της Puglia, της πόλεως
Matera και Alberobello, τα ελληνόφωνα χωριά Corigliano d’ Otranto,
Sternatia, Otranto και Calimera, το Μεταπόντιο, όπου έζησε ο Πυθαγόρας διωγμένος από τον Κρότωνα, την Ποσειδωνία με τους ελληνικούς
ναούς, την Napoli, το Sorento, το Capri, το Salerno.
Οι εκδρομείς ανέδειξαν με τις επισκέψεις τους τις αρχαιοελληνικές
πόλεις της Μεγάλης Ελλάδος.
Την 02.10.2015 στο Lecce έγινε κοινή συνεδρία με τις Στ. Liberi e
Coscienti υπ’ αρ. 260 και Libertini υπ’ αρ. 737, στις οποίες τονίστηκαν
οι κοινοί δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς.
Ο Σεβ. της Στ. Liberi e Coscienti (ελεύθερος και συνειδητοποιημένος) αδ. Pasquale Cavaliere καλωσόρισε θερμά τους έλληνες τέκτονες,
ενώ ο αδ. Flavio de Μarco αναφέρθηκε στην μνήμη του ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως Αλεξάνδρου Υψηλάντη, που θυσιάστηκε για την
ανεξαρτησία και την απελευθέρωση του έθνους.
Στην Αν. παρευρέθησαν οι διακεκριμένοι αδελφοί ο ενδ. αδ. Β’ Μεγ.
Επ. της Grande Oriente d’ Italia, αδ. Pasquale La Pesa, ο Μέγας Επόπτης

Antonio Mattace Raso, Πρόεδρος τού Ιδρύματος MMVV της Puglia, ο
Μέγας Στεγαστής Piero De Angelis, οι σύμβουλοι του τάγματος Antonio
Micella και Maurizio Manfredonia, ο Ρήτορας αδ. Enzo Caroprese, ο
Γραμμ. αδ. Mario Cuzziolla, όπως επίσης και ο αδ. Everardo Zilio της
Στ. Athanor-Ιτάλια, ο αδ.Luigi Maggio της Στ. Antonio De Curtis Αν.
Lecce, ο αδ. Francesco Foresio και ο αδ. Gianfranco Armillis, Σεβ. της
Στ. Libertini.
Ο Σεβ. Σάκης Αθανασίου μετέφερε τούς χαιρετισμούς του Μεγ. Διδ.
αδ. Γεωργίου Βασιλογεώργη, μίλησε στην ιταλική λέγοντας μεταξύ άλλων “Από πολλά χρόνια είχαμε την επιθυμία, αλλά και το καθήκον, να
επισκεφθούμε την περιοχή αυτή της Νοτίου Ιταλίας, στην οποία οι αρχαίοι μας πρόγονοι μετανάστευσαν και δημιούργησαν ελληνικές πόλεις,
μεταφέροντας έτσι τον πολιτισμό τους, ο οποίος αργότερα αναμειγνυόμενος με το ρωμαϊκό πολιτισμό και ακόμη αργότερα με τη Χριστιανική
Θρησκεία, κατέληξε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.
Είναι αληθές ότι πολλοί από μας είχαμε την ευκαιρία, στο παρελθόν,
μεμονωμένα όμως, να επισκεφθούμε και να γνωρίσουμε τη λεγόμενη
Μεγάλη Ελλάδα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η Στ. Υψηλάντης,
οργανωμένα, επισκέπτεται την όμορφη πόλη σας.
Το Lecce, όπως γνωρίζουμε, είναι μια από τις πιο σημαντικές πόλεις
της Απουλίας, η οποία πιθανότατα ιδρύθηκε από τους Μεσσάπιους (κατοίκους μάλλον της αρχαίας ελληνικής Κρήτης) και υπήρχε ήδη από την
εποχή του Τρωϊκού πολέμου. Επιπλέον, τα καταπληκτικά αρχιτεκτονή-
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ματα της πόλης σας, δικαίως της προσέδωσαν και την ονομασία «Φλωρεντία του Νότου».
Θεωρήσαμε όμως καθήκον μας, αλλά και ιδιαίτερη ευχαρίστηση
να συναντήσουμε εσάς, τους αδ. μας τέκτονες, γιατί, έστω και αν αυτή
η συνάντηση διαρκέσει λίγες μόνο ώρες, οι τεκτ. εργασίες τις οποίες
τελούμε από κοινού σήμερα
και οι δεσμοί οι οποίοι δημιουργούνται μεταξύ μας, μέσω
των κοινών ιδανικών μας και
του τεκτονικού μας έργου,
μας κάνουν ευτυχείς και ολοκληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι μας αυτό.
Ο κόσμος και η Ευρώπη
ειδικότερα, νομίζω αδ. Σεβ.,
έχουν ανάγκη τη μεταλαμπάδευση της τεκτ. φιλοσοφίας
και του τεκτ. τρόπου του «σκέπτεσθαι» και κυρίως του «πράττειν», σε
όλους τους ανθρώπους.
Θεωρώ μεγάλης σημασίας, για το καλό της ανθρωπότητας, αν αυτή
η προσπάθεια της μεταφοράς της τεκτ. φιλοσοφίας και πρακτικής στους
συνανθρώπους μας, αποτελέσει σκοπό του Παγκόσμιου Τεκτονισμού,
όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο ή μόνο με ατομικές προσπάθειες και
ενέργειες, αλλά σε παντεκτονική κλίμακα με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και αποτελεσματικό τρόπο.
Σεβ. αδ. Pasquale,
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αυτό το λόγο, σωστά κατά τη γνώμη μου, θεωρείται ότι όλα τα μυστήρια οφείλουν την ύπαρξή τους στον Διόνυσο και περιέχουν τη Γνώση η
οποία προϋπήρχε όλων των θεοτήτων της δικής μας μυθολογίας”.
Κατά την ευημερία, συγκίνηση προκάλεσε η παρέμβαση του Β’ Μεγ.
Επ. ενδ. αδ. Pasquale La Pesa, ο οποίος υπογράμμισε την πρακτική σημασία της παγκοσμιότητας της τεκτονικής
γνώσης και την ομορφιά της διαφορετικότητας της τελετουργίας, πού ακολούθησαν
οι έλληνες αδελφοί.
Η Στ. Υψηλάντης
κατά την περίοδο
2013-15 εξέδωσε
βιβλίο με 7 ομιλίες
για την “Ελευθερία”,
διοργάνωσε κατάθεση στεφάνου στο
άγαλμα του Καποδίστρια στο Ναύπλιο (23.05.2015), ξεναγήσεις σε
αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία Αγορά 11.05.2014 και Ραμνούντα
15.02.2015, συναυλία με έργα τεκτόνων στον Παρνασσό, εκδήλωση
για την Φιλική Εταιρεία, κοινή συνεδρία με την Στ. Φίλιππος με ομιλητή τον ενδ αδ. Λ. Παπαδόπουλο στην Αθήνα (20.11.2014) και με ομιλητή τον ενδ. αδ. Μ. Ρωμαντζή στην Θεσσαλονίκη (10.06.2015), κατάθεση στεφάνου στον τάφο του Αλ. Υψηλάντη (01.02.2015) και τελετή
μνήμης των αδ. (Νοε. 2015). n

Σε ανάμνηση των σημερινών κοινών μας εργασιών, σας παρακαλώ
να δεχθείτε αυτό το μικρό αναμνηστικό. Είναι ένα πιστό αντίγραφο αρχαίου καλύμματος καθρέπτη το οποίο εκτίθεται σε ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία των Αθηνών.
Ο λόγος της επιλογής αυτού του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι
ότι αναπαριστά τον Διόνυσο, ένα Θεό ο οποίος δεν ανήκει στο δωδεκάθεο του Ολύμπου, αλλά μετά τη μύησή του στα μυστήρια από τη Ρέα, η
οποία ήταν η μητέρα του Δία, ταξίδεψε σε πολλές χώρες στη σημερινή
Μέση Ανατολή καταλήγοντας στην Ελλάδα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για
τη δημιουργία και την εξάπλωση των μυστηρίων στην ανθρωπότητα. Γι’

Η Ελευθερία οπλισμένη με το σκήπτρο του Λόγου
εναντίον της άγνοιας και του φανατισμού (1793-1795).
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Πανηγυρικός
εορτασμός της
12ης Φοινικιάδας
(16 Μαΐου 2015)

Η

Στ. Φοίνιξ υπ’ αρ. 48 Αν. Πειραιώς διοργάνωσε την τεκτονική εκδήλωση με την επωνυμία “Φοινικιάς” από τις Στ. που φέρουν το
όνομα “Φοίνιξ” στο μέγαρο Πειραιώς με την συνεργασία των Στ. Φοίνιξ υπ’ αρ. 1 Αν. Κερκύρας, Φοίνιξ υπ’
αρ. 51 Αν. Αθηνών και Φοίνιξ υπ’ αρ. 59 Αν. Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης, ο προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Κων. Πολίτης, οι
ενδ. αδ. Γ. Ματσόπουλος, Γ. Ίβος, Ηλ. Κοντογιάννης,
Π. Σαρώφ, ο επιτ. Μεγ. Διδ. Ν. Βουργίδης, οι ενδ αδ. Β.
Κούτσης και Α. Τζιφάκης, εκπρόσωποι του τύπου της
Υόρκης και πολλοί αδ.
Παρέστησαν αντιπρόσωποι των Στ. Ευρώπη, Πατρίς, Ασκληπιός, Κ.
Παλαιολόγος, Όσιρις, Δ. Απόλλων, Απόλλων, Πλειάς, Αδελφοποίησις,
Όμηρος, Βυζάντιον, Ιωνία, Υψηλάντης, Σαλαμίς, Πίστις, Μιαούλης, Ισότης, Ποσειδωνία, Φως, Ηνίοχος, Ευκλείδης.
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Ο Σεβ. αδ. Αν. Δαφερέρας καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και
τόνισε “Η εκάστοτε Φοινικιάδα πραγματοποιείται με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη του τεκτονικού ιδεώδους, δηλαδή της διαδικασίας αυτής κατά
την οποία ο τέκτων μεταστοιχειώνεται μέσα από τον τεκτονικό Αθάνωρα, ώστε να βοηθήσει τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και την κοινωνία
στην οποία ζει και εργάζεται, διά της αυτοβελτιώσεώς του.
Βασικοί πυλώνες του τεκτονικού ιδεώδους είναι η αναζήτηση του
φωτός και η εκδήλωση της τεκτονικής αγάπης, στοιχεία τα οποία δημιούργησαν και τελικά συντηρούν την αδελφότητά μας. Οι δύο αυτοί πυλώνες μετουσιώνουν τον τέκτονα, ο οποίος ακούγοντας τη συνείδησή
του, αποφεύγει τις πράξεις εκείνες που τον εκτρέπουν από την ευθεία
οδό, αυτή της αληθείας και τελικά δημιουργούν εσένα αδ. μου, που προσπαθείς συνεχώς για την ανέλιξή σου, μέχρι την τελική σου ένωση με
τον ανώτερο εαυτό σου και την πηγή της εκπόρευσής σου.
Κάποτε ρώτησαν έναν σοφό, τί θα προτιμούσε να του δοθεί: «η αλήθεια ή ο δρόμος προς αυτήν;» και εκείνος απάντησε: “αφήνω την αλήθεια στον Δημιουργό μου και διαλέγω τον δύσβατο δρόμο της αναζήτησης. Όταν θα παραδώσω το πνεύμα μου σε Αυτόν θα γίνω ένα με την
Αλήθεια”. Όμως κανείς δεν θέλει να νιώθει μόνος, όταν οδοιπορεί σε
αυτόν τον δρόμο, όπου είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει εμπόδια που θα
του ανακόψουν την πορεία, σειρήνες που θα τον κάνουν να μεταστρέψει
το βλέμμα του χάνοντας τον αρχικό του σκοπό, συμπληγάδες πέτρες που
ανοιγοκλείνουν ακατάπαυστα…
Οι συνεδρίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις Στοές μας αλλά και οι
διάφορες τεκτονικές εκδηλώσεις όπως η αποψινή, μας υπενθυμίζουν ότι
είμαστε συνοδοιπόροι! Αυτές οι συναντήσεις ενδυναμώνουν την ελεύθερη βούλησή μας και καρποφορώντας την ενσυναίσθηση, μας δίνουν
κουράγιο να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα και να συνειδητοποιούμε ότι
πάντα θα βρεθεί ένα χέρι να μας αγκαλιάσει και να μας βοηθήσει, όταν
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αυτό ζητηθεί. Καθένας μόνος στο μονοπάτι της αναζήτησής του, αλλά
όλοι μαζί στην κοινή πορεία προς το Φως. Είναι δικό μας το μονοπάτι που
δημιουργούμε και δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τους Κύκλωπες και τους
Λαιστρυγόνες δεν θα τους βρούμε εμπρός μας, αν εμείς δεν τους βάλουμε εμείς, εκεί! Το εγρηγορός που έχει δημιουργηθεί από τις κοινές συνεδρίες των “Φοινίκων” ανά την Ελλάδα,
τρέφεται και ζωογονείται από την αδ.
αγάπη, αλλά παράλληλα ζωογονεί και
λειτουργεί αλληλέγγυα για κάθε έναν
αδ. ιδιαιτέρως και για την αδελφότητά μας, βοηθώντας ολόκληρη την ανθρωπότητα στους δύσκολους καιρούς
που βιώνει.
Κάθε φορά που η ανθρωπότητα
ανά τους αιώνες τυλιγόταν στον αιμάτινο μανδύα της, ο Τεκτονισμός
ήταν εκεί για να φωτίζει με το “φανό”
του τα σκοτεινά μονοπάτια των ανθρώπων και να μεταστρέφει τις ψυχές των ανθρώπων προς την αγάπη, την ελευθερία και το φως της Γνώσης. Κάθε φορά που το ανθρώπινο είδος ή και αυτή ακόμη η μητέρα
Γαία εκλιπαρούν για επιβίωση, οι τέκτονες κινδυνεύουν, ρισκάρουν και
τελικά καταφέρνουν να φέρνουν αποδείξεις ζωής. Ως άλλο περιστέρι,
ο Τεκτονισμός γυρνά μέσα από τα χαλάσματα και τους “κατακλυσμούς”
με το “ράμφος” του γεμάτο μαρτυρίες που φωνάζουν πως ο κόσμος δεν
χάθηκε και μαζί με αυτόν και ο άνθρωπος. Και κάθε φορά επιστρέφει με
κλαδί ελιάς, φέρνοντας μήνυμα ελπίδας σε όλους μας!
Φιλτ. αδ. μου,
“Αν καταλάβουμε το φθαρτό του σώματός μας,
Αν νοιώσουμε το μεγαλείο της καθαρής ψυχής,
Αν ανοίξουμε λίγο περισσότερο την αγκαλιά μας, για να μαλακώσει πιότερο ο ανθρώπινος πόνος,
Αν απλώσουμε το χέρι στους πεινώντες μα και στους διψώντες,
Τότε ίσως έχουμε το δικαίωμα να νοιώσουμε μια σταλιά τέκτονες.”
(Α. Δαφερέρας)

Ο Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης εξέφρασε την πλήρη ευαρέσκεια
και ικανοποίησή του για την επιτυχία της εκδηλώσεως, εξέφρασε την
σκέψη να διευρυνθεί η διοργάνωση και με Στ. υπό την επωνυμία “Φοίνιξ” από το εξωτερικό και να θεσμοθετηθούν ανάλογες εκδηλώσεις
ομώνυμων Στοών.
Χαιρετισμούς απηύθηναν ο πρ. Σεβ. της Στ. Φοίνιξ
υπ’ αρ. 1 Κερκύρας αδ. Βασ.
Κατσαρός (λόγω απουσίας
του Σεβ. αδ. Ν. Παπαδημητρίου), ο αδ. Γ. Κορκόβελος
της Στ. Φοίνιξ υπ’ αρ. 51
Αθηνών και ο Σεβ. αδ. Χρ.
Θεοδοσάς της Στ. Φοίνιξ υπ’
αρ. 59 Αν. Θεσσαλονίκης.
Ο προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Κων. Πολίτης αναφέρεται στις μυθικές παραδόσεις του συμβολικού πτηνού φοίνιξ συνδυάζοντας με τα Ηλιοστάσια
και τις Ισημερίες και χαιρετισμό απηύθυνε ο επιτ. Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης.
Μετά το πέρας των εργασιών προσεφέρθησαν δώρα και παρετέθη
επίσημη δεξίωση στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. n
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Υποδοχή της
Στ. Concordia
11.05.2015

Τ

ην 11.05.2015 στο τεκτονικό μέγαρο Αθηνών
έγινε κοινή συνεδρία των Στ. Παύλος Μελάς
Αν. Γλυφάδας, Αναγέννησις και Απόλλων
της Αν. Αθηνών και Βελλεροφόντης Αν. Ελευσίνος με
την Στ. Concordia Αν. Βιέννης.
Την συνεδρία άνοιξε η Στ. Παύλος Μελάς με Σεβ. τον αδ.
Αντώνιο Χάλαρη, ο οποίος καλωσόρισε τους αυστριακούς αδ. αναφέρθηκε στην ελληνική μυθολογία και τον αποσυμβολισμό της αναλύοντας
την μυσταγωγική σημασία της Οδύσσειας του Ομήρου.
Λαμβάνοντας το λόγο και την έδρα του Σεβ. ο Μεγ. Διδάσκαλος αδ.
Γ. Βασιλογεώργης, μιλώντας στην γερμανική αναφέρθηκε διεξοδικά
στους σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όταν ο ελληνικός
Τεκτονισμός και ιδιαίτερα οι εμπνευσμένοι από τα ιδεώδη του τέκτονες
πρωτοστάτησαν στους αγώνες για την ανεξαρτησία και την ολοκλήρωση της εθνικής αποκαταστάσεως.
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Την συνεδρία έκλεισε η Στ. Απόλλων με τον
κοσμήτορα αδ. Μάξιμο Κανέτη ως Σεβ., ο οποίος
μίλησε στην γερμανική τονίζοντας την σημασία
των εκδηλώσεων και των κοινών συνεδριών με
ξένες Στ.
Ακολούθησε δεξίωση στον Ναυτικό Όμιλο
Πειραιώς, με θερμούς χαιρετισμούς των Σεβ.
των Στοών. κατά την εκδήλωση η Μεγάλη Στ. της
Ελλάδος και οι Στ. Concordia, Παύλος Μελάς και
Βελλεροφόντης παρέδωσαν στην διεθνή οργάνωση “Make a Wish” μεγάλο χρηματικό ποσό υπέρ
των σκοπών της, το οποίο διατέθηκε για να χαριστούν δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονται από βαρύτατες ασθένειες.
Συγκεκριμένα από την δωρεά της Στ. Concordia
υιοθετήθηκαν τρεις “ευχές” (στον Γιώργο 4 ετών
903,74 ευρώ, στον Εφραίμ 9 ετών 894,73 ευρώ,
στον Αλέξανδρο 17 ετών 748,02 ευρώ) από την
δωρεά των ελλήνων τεκτόνων (Απόλλων, Π. Μελλάς, Βελλεροφόντης και της Μεγ. Στ. της Ελλάδος) στην Έλλη 8 ετών 760,25 ευρώ, στον Παύλο
16 ετών 658,78 ευρώ, στον Ξενοφώντα 10 ετών
653,40 ευρώ για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες
τους σε παιχνίδια. n
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Εορτασμός
του Θερινού
Ηλιοστασίου Στοών
Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη 29-31 Μαΐου 2015

Ο

Σεβ. της διοργανώτριας Στ. Φως υπ’ αρ. 88 Αν. Θεσσαλονίκης αδ. Στ. Λάμπρου στο καλωσόρισμα του υπογραμμίζει «Ο
Εορτασμός αυτός που αισίως συμπληρώνει σχεδόν 30 χρόνια ζωής έχει γίνει πια θεσμός και έχει καταφέρει να φέρει πιο κοντά
τους αδελφούς όχι μόνο των Στ. της Βορείου Ελλάδος αλλά και όλης
της Ελλάδος. Συμπίπτοντας με το πέρας των τεκτονικών εργασιών και
την θερινή ανάπαυση μέσα σε ένα κλίμα χαλαρότητας δίνει την ευκαιρία
στους αδελφούς αλλά και στις οικογένειες τους να έλθουν πιο κοντά
αλλά και ταυτόχρονα να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις.
Η Στ. ΦΩΣ θέλοντας να πάει ένα βήμα πιο μπροστά τον Εορτασμό,
προσθέτοντας το δικό της λιθαράκι, αποφάσισε στα πλαίσια της φετινής διοργάνωσης την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας ανοικτής στο
κοινό τόσο για την δράση του Τεκτονικού Ιδρύματος όσο και για την
παρουσία των Τεκτόνων στην σύγχρονη εποχή, καθιστώντας με αυτόν
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τον τρόπο ευρέως γνωστή την δράση αλληλεγγύης των Τεκτόνων σε
όλη την Ελλάδα και δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στο κοινό να
απευθύνει ερωτήσεις και απορίες καταργώντας τις στρεβλώσεις που
πολλές φορές κάποιοι σκοπίμως καλλιεργούν».
Στην εκδήλωση παρέστη σύσσωμο το Συμβ. της Μεγ. Στ. της Ελλάδος υπό τον Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη, ο οποίος τόνισε την μεγάλη σημασία των συναντήσεων αυτών στην σύσφιξη των σχέσεων, την
ανταλλαγή απόψεων και την εμβάθυνση του προβληματισμού των τεκτόνων καθώς και την ανημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας πάνω στις
αρχές, τον ρόλο, τις δραστηριότητες και την φιλανθρωπική αρωγή των
τεκτόνων προς την κοινωνία.
Παρέστησαν αντιπροσωπείες των Στ. Πλάτων, Πατρίς, Δημήτηρ,
Ολύμπιος Ζευς, Βελλεροφόντης, Γ. Γεμιστός Πλήθων, Δημ. Μαργαρίτης, Κάβειρος, Τριπτόλεμος, Φοίνιξ 51, Φοίνιξ 59, Μακεδονία, Ρήγας
Φεραίος, Μέγας Αλέξανδρος, Σκενδέρμπεης, Ιωνία, Πλειάς, Δεινοκράτης, Βυζάντιον, Πέλλα, Σπ. Νάγος, Ελπίς 45, Εκάτη, Αριστομένης, Ζήνων
Λεμεσσού.
Την πρώτη ημέρα του εορτασμού (29.05.2015) εξετάστηκε η θεματική “Τεκτονισμός και Φιλανθρωπία” σε ανοικτή εκδήλωση με παρουσία προσκεκλημένων στο ξενοδοχείο που φιλοξένησε τις εκδηλώσεις,
υπό την προεδρία των αδ. Θωμά Ξένου, Κων. Ανδρεάδη και Θεοφάνη
Ουγγρίνη.
Εισηγητές ήταν ο αδ. Νικ. Παπαγιαννίδης που υπογράμμισε την σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης ως καθήκοντος του τέκτονα που
υποχρεούται ηθικά να προσφέρει ανάλογα με τις οικονομικές και τις
επιστημονικές δυνατότητες “στην ανακούφιση καιτην πρόοδο των κοινωνιών της χώρας του ή παγκοσμίως”. Αναφέθηκε στην συμβολή του
Τεκτονισμού στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ιδίως των κοριτσιών, στις νυχτερινές σχολές, τις υποτροφίες, την περίθαλψη των
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προσφύγων του 1922, τα ορφανοτροφεία, την Αντικαρκινική Εταιρεία,
την αιμοδοσία, τις διατακτικές τροφίμων, την ενίσχυση ιδρυμάτων και
φιλανθρωπικών σωματείων.
Μίλησε η κ. Μαριάννα Κολοβού και ο ενδ. αδ. Άγις Παπαδόπουλος με
θέμα “Ο Τεκτονισμός μπροστά στην
κρίση της Ελληνικής κοινωνίας”.
Ο αδ. Α. Παπαδόπουλος ανέλυσε
τα αίτια της κρίσεως επισημαίνοντας
τον εγκλωβισμό στον ελλαδικό μικρόκοσμο, την αποκοπή από τις διαφωτιστικές διεργασίες της δύσεως,
την ανεπάρκεια των ελίτ της χώρας
μας και παρουσίασε τον πρωτοποριακό ρόλο των τεκτονικών ιδεών και
των τεκτόνων ως προσωπικοτήτων
σε όλες τις μεγάλες στιγμές του έθνους μας (Φιλική Εταιρεία, ναυμαχία
του Ναυαρίνου, αγώνες για την εθνική ολοκλήρωση).
Συνέκρινε τις αρχές του τεκτονισμού με το δογματικό, υλιστικό, αντιουμανιστικό περιβάλλον, που αποσαθρώνει τις κοινωνικές δομές, την
οικονομία, την συλλογικότητα, τις υψηλές ηθικές αξίες και καλεί τους
τέκτονες να διαφοροποιηθούν και να υπερβούν την κρίση, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της εσωτερικής αναμορφώσεως που θα προκαλέσει την αναμόρφωση των θεσμών και των αντιλήψεων του καταρρέοντος πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Υπογραμμίζει ότι “είμαστε έτοιμοι να μετασχηματίσουμε την πληροφορία και την γνώση σε νόημα και ουσία ζωής, σε εσωτερική εξέλιξη
ψυχής και πνεύματος, σε λόγο της υπάρξεώς μας και καταλήγει:
«Οι τέκτονες, διευκολύνουν την αποκατάσταση της ισορροπίας, του
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mέτρου και τελικά του nοήματος της ύπαρξης.
Οι τέκτονες παλεύουν, ανατρέχουν στις πανάρχαιες αρχές και πηγές
του σύμπαντος, ξαναβρίσκουν τους χαμένους δασκάλους, μεταλαμβάνουν του έργου τους και του προορισμού τους, για να ξαναφέρουν στην
επιφάνεια το oυσιώδες και το σημαντικό.
Αυτή η τέχνη του oυσιώδους και
του σημαντικού, επανασυνδέει τους
ανθρώπους με το ρυθμό του κόσμου
και το νόημα της ύπαρξης.
Ο τεκτονισμός είναι μιά ανάσα, μιά
ευχή, μιά αναγέννηση, μιά έκφραση
της υπέρτατης αλήθειας μέσα στη
σχεδόν παράλογη σημερινή πραγματικότητα».
Στην δεύτερη θεματική “Ο Τεκτονισμός σήμερα” μίλησαν ο ενδ. αδ.
Μ. Ματτές με θέμα “Η εξελικτική πορεία του Ελληνικού Τεκτονισμού”.
Ο Τεκτονισμός είναι θεσμός αφ’ εαυτού προερχόμενος, απορρέων
εκ του ορθού λόγου και αποτελεί ένα ιδεαλιστικό σύστημα παγκοσμίως
αναγνωρισμένο, που δεν εξαρτά τις πεποιθήσεις του από τις ανθρώπινες δοξασίες, οι οποίες είναι μεταβλητές και ανάλογες του τόπου και
του χρόνου.
Επίσης όπως έλεγαν οι παλαιοί μας Διδάσκαλοι «ο Τεκτονισμός
αποτελεί σύστημα σοφίας, το οποίον ορθοφρονούσα η Ανθρωπότης πάντοτε πρέπει να ευλαβήται». Ως εκ τούτου είναι φυσικό να είναι διαχρονικός και προπάντων παγκόσμιος.
Ο Τεκτονισμός σταθερά προσηλωμένος στους σκοπούς και τις αρχές
του διατηρεί εξέχουσα θέση στην πανανθρώπινη συνείδηση και προ-
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σφέρει μεγάλο έργο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτό γίνεται με
την βοήθεια του «Τεκτονικού Βιώματος» που δημιουργεί στα μέλη του,
τα οποία παρακολουθούν, παρατηρούν και συμμετέχουν στις ανάγκες
της καθημερινότητας.
Με τον τρόπο αυτό ο Τεκτονισμός βρίσκεται συνεχώς στις επάλξεις
αρωγός και συνοδοιπόρος την εξελικτική πορεία των κοινωνιών, προσφέροντας σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και θεμελιώνοντας
προοδευτικούς θεσμούς, χωρίς να
υπάρχει η ανάγκη ο ίδιος να διαμορφώνεται και να αλλάζει σύμφωνα
με τις εξελίξεις και τις προσαρμογές
της κάθε εποχής.
Όμως δεν αρκεί μία και μόνο διαπίστωση για την εξαγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος. Μάλιστα όταν
πρόκειται για το ερώτημα που απασχολεί όλους μας, δηλαδή «αν χρειάζεται εξέλιξη στον Τεκτονισμό και αν ναι, που μπορεί να οδηγηθεί μέσα
από αυτήν;».
Είναι γεγονός, ότι η Εσωτερική σκέψη κατόρθωσε να αντισταθεί στο
θάνατο, παρά την - εδώ και σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια - επικράτηση
της ψυχρής Λογικής και τη ραγδαία ανάπτυξη όλων των επιστημονικών
τομέων και ιδεών.
Σε βαθύτερο επίπεδο, χρειάζεται να απαγκιστρωθεί ο νους μας από
την εσκεμμένα επιβεβλημένη άποψη κάποιων, ότι ο Εσωτερισμός είναι
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(ή πρέπει να είναι) σε σύγκρουση με τη Λογική και την Επιστήμη.
Από την σύστασή του μέχρι και σήμερα ο Ελευθεροτεκτονισμός, παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, είναι σταθερά προσηλωμένος στις
καταστατικές αρχές του, τα τυπικά και στις παραδόσεις του.
Υπηρετείται εν σιωπή από τα μέλη του, και υποδεικνύει προς όλους
την οδό της Αρετής, της Ηθικής και
της Δικαιοσύνης, επί της οποίας
οφείλουμε να βαδίζουμε κατά την
διάρκεια της ζωής μας.
Οι ελεύθεροι Τέκτονες παγκοσμίως εργάζονται αδιαλείπτως υπέρ
της ηθικής και πνευματικής ανορθώσεως των ιδίων γενικά και της
ανθρωπότητας ιδιαιτέρως, διά της
ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως του ατόμου.
Ως ύπατο αγαθό οι Τέκτονες θεωρούν την ελευθερία σκέψεως και
συνειδήσεως και πρεσβεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι, έχοντας τα ίδια δικαιώματα ως αδελφοί.
Η πεποίθησή τους αυτή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε διαφορά
υπάρχει μεταξύ τους και αφορά πνευματικά ή υλικά προσόντα, καταγωγή, κοινωνική θέση, εθνικότητα, φυλή, χρώμα, γλώσσα, ή θρησκεία.
Όλα αυτά τα χρόνια ο Τεκτονισμός, διδάσκει με βιωματικό τρόπο και
προτρέπει να μεταδοθεί διά του παραδείγματος σε ολόκληρη την αν-
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θρωπότητα, η σπουδή της αγάπης, σαν το μοναδικό υλικό πλήρωσης της
ελεύθερης συνείδησης του ανθρώπου.

ενδ. αδ. Γ. Ματσόπουλος, που ανέλυσε το θέμα “Ο Τεκτονισμός στην
παγκοσμιοποιούμενη κοινωνία”.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός προβάλλει ότι η παγκόσμια πρόοδος πρέπει
και μπορεί να γίνει, μέσα από την εναρμόνιση των κοινών ανθρώπινων
συμφερόντων, με εθελούσια συνεργασία, αγάπη, σεβασμό και αμοιβαία
ανοχή.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε στις διαχρονικές προσπάθειες ενοποιήσεως των διαδικασιών της παραγωγής, τους παράγοντες και τα αίτια του
φαινομένου, τα χαρακτηριστικά του και ιδίως την επίπτωση στον πολιτισμικό τομέα με την προβολή των “ομογενοποιήσεων”, την αντίδραση
στις νέες συλλογικότητες, τις φυγές και την ανάγκη για ανεύρεση “κοινού παρονομαστή στην επανατοποθέτηση των ιδανικών” και καταλήγει:

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μια κοινωνία αδελφών ελευθέρως
αλληλέγγυων, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει στους πάντες τη μέγιστη
ελευθερία, τη μέγιστη ανάπτυξη και τη μέγιστη δυνατή ευημερία.
Ο Τεκτονισμός είναι βιωματική μεθοδολογία που καθοδηγεί τα μέλη
του με συστηματική εργασία και αέναη οικοδόμηση, να βιώσουν την
«Συλλογικότητα» με αρμονία, ένωση και ομόνοια, μέσα από την αναζήτηση της γνώσης.
Οδηγεί τον άνθρωπο να χαλιναγωγήσει «το θυμικό» μέρος της ψυχής του, για να απαλείψει τη ζήλεια, το μίσος, τον φθόνο, την διχόνοια
και την ασπλαχνία.
Τον βοηθάει να καταπραΰνει με την εγκράτεια «το επιθυμητικό», για
να δαμάσει την φιλαργυρία, την ματαιοδοξία και τα σαρκικά πάθη.
Και τέλος του διδάσκει την μέθοδο να επιβληθεί με τον διαλογισμό
και το Φως της Γνώσεως «στο λογιστικό», εκμηδενίζοντας την Απιστία,
την Υπερηφάνεια και τον Εγωισμό.

«Η τεκτονική σκέψη επιδιώκοντας τη γνώση και μέσα από υπερορθολογιστικές διαισθητικές, συγκινησιακές διαδικασίες χρησιμοποίησε
τα σύμβολα και τις αλληγορίες και αποτέλεσε το αντίβαρο της ξηρής λογικής και προώθησε τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο του 18ου αιώνα.
Αναζητώντας σταθερά την αλήθεια και την ερμηνεία της φύσεως, τοποθέτησε μέσα σ’ αυτές το ανθρώπινο φαινόμενο σε μια εποχή, όπως και
η δική μας, όπου το ευρύ σύστημα του συγκρητισμού, η έρευνα του υποσυνείδητου, του βάθους της συνειδήσεως και η δημιουργική διαίσθηση
έχει επιβεβαιωθεί από τις επιστημονικές έρευνες του εγκεφάλου.
Ο άνθρωπος συνειδητοποιώντας το απέραντο και την μηδαμινότητα
παγκοσμιοποιείται και ζητεί έντονα τον νέο ανθρωπισμό, τη σύνθεση
ανθρώπου - σύμπαντος, καρδιάς και λογικής, που απορρέουν από τη
συνεχή αναζήτηση της αλήθειας.

«Τότε επέρχεται η ώρα που αναγνωρίζεται από τον λίαν εξελιγμένο
Άνθρωπο, το αληθινό βασίλειο του Ορθού Λόγου, εν μέσω Δικαιοσύνης
και Αγάπης, μετά την λύτρωση της Ελευθέρας Βουλήσεως, από τον διαρκή αγώνα της με τις κληρονομικές προδιαθέσεις και με τις ανάγκες
της ζωής».

Ο Τεκτονισμός μπορεί στη σύγχpονη εποχή να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο μέσα από τη Γνώση, την Αγάπη και το Φως που βρίσκεται μέσα
στο βάθος της συνειδήσεως της κάθε ανθρώπινης υπάρξεως με τέτοιο
τρόπο ώστε, εξισορροπώντας την ατομικότητα με την κοινωνικότητα, να
«ξαναπλάσει τον κόσμο, έργο μέσα στις δυνατότητές του αρκεί να γίνει
αυτό που οφείλει να είναι» κατά τον Wirth.

Ομιλητής ήταν και ο αδ. Κώστας Ιμπριάλος. Την ημερίδα έκλεισε ο

Οι αντιλήψεις του εκδημοκρατισμού, του εξανθρωπισμού και του
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σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -βασικών απαιτήσεων της
σύγχρονης εποχής- μπορούν, αφουγκραζόμενες όλους τους σύγχρονους παλμούς και ερμηνείες, να αποτελέσουν τη νέα οπτική του «ενούμενου» κόσμου, όπως αποτέλεσαν το όραμα κατά την παρακμή» του
φεουδαρχικού κόσμου.
Για να μην παρακμάσει ο Τεκτονισμός, να μην ξεχαστεί μέσα στην
αδιαφορία, για να αυξήσει την επιρροή του, οφείλει διατηρώντας τα
γόνιμα παραδοσιακά του στοιχεία να τα προσαρμόσει στα νέα αιτήματα των καιρών και να προσφέρει εκείνο που ποθεί η ανθρώπινη ψυχή,
τους καθοδηγητικούς -φαρους της ζωής».
Μετά το πέρας των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε barbeque party
στο κέντρο Jardin.
Την επομένη ημέρα διοργανώθηκε Ιπποτική Σύναξη, το Συμβ. της
Μεγ. Στ. επισκέφθηκε τα ιδρύματα “Ελπίδα” και “Άρσις” στο Ωραιόκαστρο, τα οποία ενισχύει συστηματικά και παρετέθη γεύμα από
την Στ. Φως. Το Ίδρυμα “Άρσις” αναγόρευσε το Τεκτονικό Ίδρυμα
ως “ευεργέτη”.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλλάς η
Σύνοδος Σεβ. Κοσμητ. και Επιθ. με ομιλητή τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Κ.
Πολίτη. παρουσία 175 αδ., ενώ στην βραδυνή δεξίωση η Μεγ. Στ. τίμησε
τους αδ. που συμπλήρωσαν 50 έτη παρουσίας στην αδελφότητα και έγινε το επίσημα Gala του εορτασμού.
Την επομένη διοργανώθηκε εκδρομή στην Αμφίπολη, ξενάγηση στο
μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο και γεύμα στην περιοχή. n
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Προμηθεύς υπ’ αρ. 37
Αν. Αθηνών

Η

Στ. Προμηθεύς διοργανώνει ανελλιπώς ανοικτή ετήσια εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας,
εορτασμό Θερινού Ηλιοστασίου, θερινές συναντήσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους με
ξεναγήσεις από μέλη της Στ. και κάθε φθινόπωρο κοινές
τεκτονικές εργασίες με τις τέσσερις ομώνυμες ιταλικές Στ.
της Μπολόνιας, Κοζέντσας, Τάραντα και Αρόνας.
Στις 3 Οκτωβρίου 2015 η συνάντηση έγινε στην Αν. Κοζέντσα Ιταλίας, όπου η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέσχε στον χώρο του μεσαιωνικού κάστρου, όπου έγινε η συνεδρίαση και η δεξίωση. Θέμα των εργασιών “Ο Προμηθεύς”. Ο Σεβ. της Στ. Προμηθεύς υπ’ αρ. 37 Αν. Αθηνών
είπε: “Ο Μέγας Τραγικός ποιητής Αισχύλος, ο πατέρας της τραγωδίας,
με το έργο του ‘‘Προμηθεύς Δεσμώτης’’, δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα
της λύτρωσης και της δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο ήρωάς του, ο Προμηθέας
γίνεται ο ‘‘προστάτης’’ της εξέλιξης της ανθρωπότητας.
Προ – μήδεται, σκέπτεται εκ των προτέρων, γι’ αυτό και ονομάζεται
Προμηθεύς. Προβλέπει το μέλλον του, γνωρίζει το πεπρωμένο του και
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αγωνίζεται για ατέλειωτους αιώνες, μέχρις ότου
ο Δίας ή όποιος άλλος αντικαταστάτης του θεός
απονείμει και καθιερώσει τον νόμο της δικαιοσύνης στο ανθρώπινο γένος.
Η προμηθεϊκή ιδέα θα πάσχει αιώνια. Κάθε
εποχή θα έχει έτοιμο πάντα, εν ονόματι του Διός
της, έναν Καύκασο και έναν σταυρό για τον δικό
της Προμηθέα. Οι Προμηθείς θα σταυρώνονται
και θα ξανασταυρώνονται πάνω στον ανθρώπινο
Καύκασο. Το έργο όμως, αργά και μυστηριακά θα
συντελείται. Το φως του Προμηθεϊκού πυρός θα
απορροφάται στο Είναι της Ουσίας της ύλης.
Και ύστερα από αιώνες και χιλιετίες, όταν οι
ίδιοι οι φορείς δεν θα υπάρχουν στα γήινα, τα
πάθη και οι αντιθέσεις θα γαληνεύουν και θα
συμφιλιώνονται, για να δώσουν τη θέση τους στη
δικαιοσύνη και την αρμονία.
Χρέος όλων ημών των ‘‘Προμηθέων’’ απομένει, να ορίσουμε φάρο και οδηγό μας την αλληγορία του Προμηθέως μας”.
Στις εργασίες παρίστατο και ο Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγ. Αν. της Ιταλίας.
Κατά την ευημερία, η Στοά Προμηθέας υπ’ αρ.
37 πρότεινε την καθιέρωση κοινού λαβάρου των
αδελφοποιημένων Στοών, το οποίο θα αναρτάται κάθε φορά που θα έχουμε κοινές εργασίες. Η
πρόταση έτυχε αποδοχής από όλους τους αδελφούς. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε τον Οκτώβριο 2016 στον Τάραντα.
Η Στ. Προμηθεύς ενισχύει συστηματικά την αιμοδοσία της Μεγ. Στ., ενισχύει για ένα έτος άπορη οικογένεια του Πειραιώς, οδοντίατρος της Στ.
παρέχει της υπηρεσίες του στα ανήλικα τέκνα της
οικογενείας αυτής και ενίσχυσε το σύλλογο “Κιβωτός του Κόσμου”, που απαντά με την ακόλουθη
ευχαριστήρια επιστολή. n
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Τιμητική εκδήλωση
της Στ. Αδελφοποίησις
για τον αδ. Μίμη Πλέσσα

Η

Στ. Αδελφοποίησις τίμησε τον αδ. Μίμη
Πλέσσα γνωστό μουσικοσυνθέτη. Ο αδ.
Πλέσσας συνέθεσε την μουσική για τον ελληνικό τεκτονικό ύμνο. Στην εκδήλωση παρέστη πλήθος
τεκτόνων και τίμησε με την παρουσία του ο Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης. Ο Σεβ. αδ. Κ. Αντωνακάκης καλωσόρισε τον τιμώμενο και ομιλητή της εσπέρας, που αναφέρθηκε στην ιστορία της μυήσεώς του στην
αδελφότητα και τους σημαντικούς καλλιτέχνες της Στ. όπως: ο Κώστας
Πρετεντέρης, ο Ασημάκης Γιαλαμάς, ο Βασίλης Κροντηράς, ο Γιώργος Οικονομίδης, ο Κώστας Νικολαΐδης, ο Αθανάσιος Ζώης, ο Γιώργος
Μουζάκης, ο Νικόλαος Κριωνάς κά. Αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι με
πλησίασαν και μου μίλησαν για τα τεκτονικά ιδεώδη και ήταν όλα τόσο
ταιριαστά με τα όσα οι γονείς μου και οι δάσκαλοί μου με δίδαξαν που
με συγκίνηση αξιώθηκα να μυηθώ!
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Στη Στοά μου άκουσα για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, στη
Στοά μου άκουσα την ανάλυση για την τεκτονική μουσική Amadeus
Mozart. Από αδελφούς ρήτορες έμαθα να σέβομαι την ανεξιθρησκία
αλλά και την πίστη στον Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος».
Ακολούθως αναπτύσσει το θέμα «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας». «Έπρεπε να περάσουν 250.000 χρόνια για
να φθάσει ο πληθυσμός
της γης το 1 δισ. στο 1800
μ.Χ. Στη συνέχεια, όμως,
χρειάστηκε μόνο 12 χρόνια για να προσθέσει η
ανθρωπότητα το τελευταίο της δισεκατομμύριο
ξεπερνώντας τα 7 δισ.
τον Οκτώβριο του 2011.
Μεγάλη αλλαγή σε πολύ
μεγάλη κλίμακα και με εκπληκτική ταχύτητα…
Στις επόμενες 4 δεκαετίες η Δημοκρατία θα ενισχυθεί στις χώρες με αυταρχικά καθεστώτα
αλλά θα υποχωρήσει στις ελεύθερες…
Τεράστιες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας από τη διαχείριση
της κλιματικής αλλαγής και τον έλεγχο συγκρούσεων για σπάνιους πόρους, όπως το νερό!..
Τέλος, είναι ιδιαίτερα πιθανή η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής… Έτσι,
τα αιώνια ερωτήματα: Γιατί είμαστε εδώ; Είμαστε μόνοι; Θα περιμένουν
απαντήσεις…
Είναι ιδιαίτερα πιθανή η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής.
Μήπως, λοιπόν, ο κόσμος του 2050 να μην είναι και τόσο άσχημος»;
Ο ενδ. αδ. Θεοδόσιος Τάσιος λέγει επί της ομιλίας ότι «οι βραχύβιες αναφορές του Δημήτρη σκοπίμως δεν είχαν αποδεικτικό λόγο και η
προσλαλιά του δεν ήταν καλλιτεχνική. Μη διαφεύγει εξ άλλου ο Τεκτονισμός είναι εντελώς ανθρωπιστικός».
Ο Σεβ. αποδίδει τιμή στον αδ. Δημήτριο Πλέσσα απονέμοντάς του
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το μετάλλιον της Στ. και επιπροσθέτως αναμνηστικόν δώρο (μεταλλική
κατασκευή με ευμεγέθες το μουσικό πεντάγραμμο αναπαριστάνοντας
συμβολικώς την απόδοση τιμής στις Μούσες.
«Τω επιλέκτω τέκνω της Σ. Στ. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ υπ’ αριθ’ 65 εν Αν.
Αθηνών, Φιλτάτω αδ. Διδ. Δημητρίω Πλέσσα, Μουσικής Θεράποντα της
Στήλης της Αρμονίας, τόδε απονέμεται μνείας και τιμής ένεκεν επί τη
διδασκαλία αυτού εν τω ημετέρω Εργαστηρίω».
Ο Μέγας Διδ. αδ. Γεώργιος Βασιλογεώργης λέγει όλοι τιμώμεθα
από δύο αδ. ζαφείρια τον αδ. Τάσιο και τον αδ. Πλέσσα. Ακούσαμε από
τον Μίμη Πλέσσα βαθυστόχαστα λόγια. Παρ’ όλες τις ασχολίες του βρίσκει καιρό να εμπλουτίζει τις εργασίες μας με την προσφορά του και με
την παρουσία του. Του εύχομαι να έχει τη δύναμη και την παρόρμηση να
συνεχίσει για πολλά χρόνια.
Στις άλλες εκδηλώσεις της στ. συγκαταλέγονται ο εορτασμός του
Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο «Ερατώ» όπου τιμήθηκε ο τ. Σεβ.
αδ. Παντελεήμων Μαστρομανώλης για την προσφορά του, η επίσκεψη
στην αρχαία Κόρινθο (16.01.2014 και η πλούσια φιλανθρωπική δραστηριότητα για την οποία αναφέρουμε την προσφορά του επιχειρηματία
αδ. Γ.Ι. που καθημερινά παρασκευάζει τροφή για τους μετανάστες της
πλατείας Βικτωρίας, τον αδ. Αθαν. Καπράλο που εργάζεται για το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, την Μητρόπολη Γλυφάδας αγοράζοντας εξ
ιδίων ιατρικό υλικό και οφθαλμίατρο αδ. που κάνει δωρεάν επεμβάσεις
σε πάσχοντες ασθενείς. n
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Φιλανθρωπική δραστηριότητα
Το έτος 2015 δόθηκαν οι παρακάτω χορηγίες, υποτροφίες και
διδακτικό και εποπτικό υλικό.
Ενίσχυση αγοράς διδακτικού και
εποπτικού ηλεκτρονικού υλικού
• Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος (Πέραμα Αττικής)
• Ειδικές Ενισχύσεις, Χρηστάκης
Γεώργιος - Χοροθέατρο Δαγίπολη (Παραπληγικοί)
Λίστα Υποτροφιών
• Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών - Κ.Ε.Α.Τ.
(Θεσσαλονίκη), Υποτροφίες: 4
• Εθνικό Ωδείο (Αθήνα) , Υποτροφίες: 2
• Ένωση Ελλήνων Φυσικών
(Αθήνα), Υποτροφίες: 2
• Ελληνική Μαθηματική Εταιρία
(Αθήνα), Υποτροφίες: 2
• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία - ΕΣΑμεΑ (Ηλιούπολη, Αθήνα), Υποτροφίες: 2
• Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
- ΟΜ.Κ.Ε. (Ηλιούπολη, Αθήνα)
Υποτροφίες: 2
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Π.Σ.Τ. (Θεσσαλονίκη)
Υποτροφίες: 2
Σακίδια με διδακτικό υλικό
• Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννη και Μαρίας Χατζηκυριάκου
(Πειραιάς), Σακίδια: 100
• Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε
κίνδυνο “Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ”
(Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη),
Σακίδια: 20

• Ορφανοτροφείο θηλέων Θεσσαλονίκης “Η Μέλισσα” (Πανόραμα,
Θεσσαλονίκη), Σακίδια: 25
• Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο
Θηλέων (Χαϊδάρι), Σακίδια: 40
• Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου “Άγιος Αλέξανδρος” (Παλαιό Φάληρο), Σακίδια: 20
• Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων
(Μαρούσι), Σακίδια: 150
Διατακτικές
• Ξενώνας Φιλοξενίας Γερόντων
(Ριάχοβο Ιωαννίνων)
• Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε
κίνδυνο “Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ”
(Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη)
• Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών “SOS” (Αχαρναί Αττικής)
• Κέντρο Νέων (Αθήνα)
• Πουλίδειο Γηροκομείο Καβάλας
(Καβάλα)
• Άσυλο Ανιάτων (Αθήνα)
• Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου
“Ελπίδα” (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης)
• “Άσπρες Πεταλούδες” Ίδρυμα
Ειδικών Παιδιών Νομού Μαγνησίας (Βόλος)
• Σύλλογος Αγία Φιλοθέη, Εστία
Περίθαλψης και Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ (Πεντέλη, Αττική)
• Παιδικά Χωριά SOS Θράκης
(Αλεξανδρούπολη)
• Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων
Νομού Λάρισας (Λάρισα)
• Σύλλογος Γονέων, και Κηδε-

μόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής “Η Ελπίδα”
(Χαϊδάρι Αττικής)
• Μέριμνα Παιδιών με Νοητική
Στέρηση Κατερίνης (Κατερίνη)
• Οικοτροφείο “Ψυχασπίς” (Ορεστιάδα)
• Ίδρυμα “Το Σπίτι του Ηθοποιού”
(Αθήνα)
• Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και
Πρόσθετες Αναπηρίες “Αμυμώνη” (Αθήνα)
• Κέντρο Προστασίας του Παιδιού
(Δράμα)
• Κέντρο Ειδικών Παιδιών “Η Ζωοδόχος Πηγή” (Ηράκλειο Κρήτης)
• Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
(Ελευσίνα Αττικής)
• Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία- ΚΑΑΜΕΑ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
• Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία- ΚΑΑΜΕΑ, Παράρτημα Σερρών (Σέρρες)
• Δήμος Λαυρίου (Λαύριο)
• Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων - Ε.Γ.Ν.Υ.Α.
(Λαγονήσι)
• Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
(Χανιά Κρήτης)
• Σωματείο Ναυτικών Γονέων
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες “Η
Αργώ” (Πειραιάς)
• Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο
Καλλιθέας (Καλλιθέα Αττικής)
• Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης “Η Μέλισσα” (Πανό-

ραμα, Θεσσαλονίκης)
• Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού “Η Αγκαλιά” (Αθήνα)
Λίστα Παιδικών Παιχνιδιών
• Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
- Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Θέρμης (Τρίλοφος Θεσσαλονίκης) Παλέτες: 7
• Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας (Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) Παλέτες: 10
• Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού Παλέτες: 4
• Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο
Καλλιθέας Παλέτες: 3
• Πολυκοινωνικό - Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Αλεξανδρούπολη)
Παλέτες: 12
• Δήμος Δράμας Παλέτες: 8
• Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης Παλέτες: 8
• Ν.Π.Δ.Α. Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας - Αλληλεγγύης Προσχολικής Ηλικίας - ΟΚΠΑΠΑ του
Δήμου Ιωαννίνων Παλέτες: 15
• Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Κρυονερίου (Ζάκυνθος) Παλέτες: 6
• Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
και Προσχολικής Αγωγής Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας Παλέτες: 5
• Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΔΟΠΑΚΑ Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
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Παλέτες: 6
• Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κερατσινίου Παλέτες: 10
• Δήμος Περάματος Παλέτες: 10
• Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης
Χαλκίδας - ΔΟΠΠΑΧ Καμάρες
Παλέτες: 8
• Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος Δήμου Λαυρεωτικής (Κερατέα Αττικής) Παλέτες:4
• Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου
Σαρωνικού (Καλύβια Αττικής)
Παλέτες: 3
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Σαρωνικού - ΚΕΔΣΑ (Καλύβια
Αττικής) Παλέτες: 2
• Δημαρχείο Χανίων (Χανιά Κρήτης) Παλέτες: 8
Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος αποστέλλει
την ακόλουθη επιστολή (αρ. πρωτ.
25642/18.06.2015). «Σας ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία και την έμπρακτη στήριξη σας
στην προσπάθεια του Δήμου μας,
να παρέχει αγαθά πρώτης ανάγκης
στο Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) σε ομάδες συνδημοτών μας
που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό. Η δωρεά αγαθών, η
οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία σας προς το Κατάστημα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας,
δείχνει έμπρακτα την αγάπη προς
τον συνάνθρωπο, προάγει τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την ευαισθησία σας. Τέτοιες
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πρωτοβουλίες και ενέργειες φανερώνουν την μεγάλη ευαισθησία σας
ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που
ζούμε και ταυτόχρονα αποτελούν
παράδειγμα ηθικό και ελπιδοφόρο.
Ελπίζω οι ενέργειες αυτές να βρουν
μιμητές και σε άλλους πολίτες της
τοπικής κοινωνίας μας στέλνοντας
ένα ηχηρό μήνυμα ότι η αλληλεγγύη
δεν γνωρίζει κρίση».
Ο Δήμος Καλαμαριάς αποστέλλει την
επιστολή ευχαριστίας (αντιδήμαρχος
κ. Κυριακή Μπαλτατσή-Φοροπούλου
αρ. πρωτ. 18970/08.06.2015) «παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενική, πολύτιμη
και ανιδιοτελή προσφορά παιχνιδιών
που διατέθηκαν στους 8 Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς και απορρυπαντικών που
θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στους άπορους και
αναξιοπαθούντες
συνανθρώπους
μας. Η ευαισθησία σας και η αυθόρμητη ανταπόκρισή σας, αποτελούν
θετικό παράδειγμα και αισιόδοξο
μήνυμα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης
και πολιτισμού. Σας ευχαριστούμε
από καρδιάς που στηρίζετε και ενισχύετε τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, προς ανακούφιση των
συνανθρώπων μας που βρίσκονται
σε ανάγκη, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη
περίοδο που η Πατρίδα μας δοκιμάζεται τόσο σκληρά και ευελπιστούμε η
πράξη σας αυτή να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την ενίσχυση
του κοινωνικού ιστού».
Ο Δήμος Χανίων (Δημ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και

Παιδείας πρόεδρος Μιχ. Βλαχάκης αρ. πρωτ. 1647/15.06/2015)
γράφει προς το Τεκτονικό Ίδρυμα
«θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δωρεά παιχνιδιών που
πραγματοποιήσατε στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα
Παιδικής Δημιουργίας του Οργανισμού μας. Τέτοιες ενέργειες
δείχνουν ότι ακόμα και στις μέρες
μας λειτουργεί η προσφορά και
ιδιαίτερα προς τους ευαίσθητους
τομείς όπως είναι τα παιδιά».
Ο Δήμος Σαρωνικού με επιστολή
του δημάρχου Γεωργίου Σωφρόνη της 12.10.2015 τονίζει «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την μεγάλη και ανιδιοτελή
προσφορά σας στα παιδιά και τους
συνανθρώπους του Δήμου μας.
Ελπίζουμε σε αυτές τις δύσκολες
μέρες που διανύουμε, να συνεχίσετε απερίσπαστοι το δύσκολο και
σπουδαίο έργο που επιτελείτε».
Ο πρόεδρος του “Οργανισμού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής ΟΚΠΑΠΑ” του Δήμου Ιωαννιτών κ.
Φίλιππος Τσουμάνης με ευχαριστήρια επιστολή του (αρ. πρωτ.
1859/16.06.2015) αφού περιγράφει τον σκοπό του Οργανισμού
που ιδρύθηκε το 2011 για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων και τις δομές του
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, “βοήθεια
στο σπίτι”, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, δημοτικά ιατρεία, φαρμακεία, υπνωτήριο
αστέγων) τονίζει ότι «ήθελε να
σας ευχαριστήσει από καρδιάς για

την πράξη σας αυτή και τη διάθεση της προσφοράς σας στις δομές
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τόσο προσωπικά
όσο και εκ μέρους των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονέων τους και εύχεται να είστε καλά
και να συνεχίζετε να υποστηρίζετε
με χορηγίες τους συμπολίτες μας
που εχουν ανάγκη».
Ο Σύλλογος “Μέριμνα του παιδιού
Κατερίνης” με επιστολή του προέδρου κ. Δημ. Σολδάτου (αρ. πρωτ.
59/16.06.2015) υπογραμμίζει: Με
μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε
ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
επιλέξατε το Φορέα μας, προκειμένου να προσφέρετε διατακτικές
επιταγές. Το Δ.Σ. του Φ.Σ. «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»
αισθάνεται την ανάγκη να σας ευχαριστήσει θερμά για την προσφορά σας, την οποία αποδεχόμαστε,
γιατί καλύπτει βασικές ανάγκες
της καθημερινής λειτουργίας του
Φορέα μας. Είναι πολύ σημαντικό
να αισθανόμαστε τους πολίτες και
τους φορείς αρωγούς στο δύσκολο
επί τριανταπέντε χρόνια έργο μας,
προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες
να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση στο
κοινωνικό σύνολο.
Η κ. Αργυρώ Χατζηαντωνίου του
“Κέντρου Νέων Perdo Arrupe” με
επιστολή της 18.06.2015 εκφράζει
για μια ακόμη φορά τις θερμές ευχαριστίες τόσο τις δικές μας όσο
και των παιδιών μας που σιτ{ζονrαι καθημερινά στο Κένrρο μας.
Η προσφορά σας είναι πολύτιμη
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διότι μπορέσαμε να βοηθήσουμε
παιδιά αλλά και φτωχές άπορες
οικογένειες. Με την συνέχιση για
δεύτερη φορά αυτής της χορηγία
σας, θα μπορέσουμε vα συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη
περισσότερο τα παιδιά. Άνθρωποι
όπως εσείς μας δίνουν κίνητρο
και κουράγιο για να συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόμη καλύτερο
μέλλον για τα παιδιά. Σας ευχαρισrοuμε θερμά και ολόψυχα για την
απλόχερη γενναιοδωρία σας.
Το ίδρυμα “Το σπίτι του Ηθοποιού” απευθύνει την ακόλουθη
επιστολή της προέδρου κ. Άννας
Φόνσου προς το Τεκτονικό Ίδρυμα (αρ. πρωτ. 673/10.06.2015).
Με ιδιαίτερη συγκίνηση δεχόμαστε, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής σας δράσης, την ενίσχυση
του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΥ» με την χορήγηση διατακτικών μεγάλου Super Market.
Όπως γνωρίζετε η προσπάθειά μας
στηρίζεται, κυρίως, στην ευαισθησία και στην προσφορά ατόμων ή
φορέων όπως ο δικός σας, που με
αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην
κάλυψη εξόδων διαβίωσης των
φιλοξενουμένων μας. Θέλουμε να
δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες και την εκτίμηση όλων.
Το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης
σε επιστολή της προέδρου κ. Μιράντας Τζοβενή 08.06.2015 λέγει
τα εξής: Παρακαλούμε δεχθείτε
τις πιο θερμές ευχαριστίες του Διοικητι κού Συμβουλίου των Παι-
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δικών Χωριών SOS Ελλάδος για
τη δωρεάν προσφορά σας απορρυπαντικά και παιχνίδια που προσφέρθηκαν σε οικογένειες του
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου. Η ανθρωπιστική σας διάθεση και ευαισθησία,
μα πάνω από όλα η προσωπική
σας συμβολή, είναι για μας πολύτιμος αρωγός,για την συνέχιση
του έργου μας. Όσο θα υπάρχουν
φίλοι, όπως εσείς, είναι σίγουρο
ότι τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, θα μπορούν να προσφέρουν
αγάπη, φροντίδα και οικογενειακή
ζεστασιά σε κάθε παιδί που είχε
την ατυχία να τα στερηθεί κάποια
στιγμή της ζωής του. Για άλλη μια
φορά σας ευχαριστούμε θερμά και
ευχόμαστε να έχουμε πάντοτε την
τόσο πολύτιμη για μας, φιλία σας.
Κοινωνικής
Ο Οργανισμός
Προστασίας και Αλληλεγγύης
του Δήμου Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη διά του προέδρου του
κ. Κων. Μαραγκάκη (αρ. πρωτ.
2105/05.06.2015)
αναφέρει:
Σας ευχαριστούμε θερμά για την
ευγενική χορηγία σας η οποία
περιλαμβάνει δωρεάν διανομή
παιχνιδιών σε όλα τα παιδιά των
Βρεφικών και Νηπιακών σταθμών Νίκαιας - Α. Ι. Ρέντη. Η κίνηση σας δείχνει την ευαισθησία σας
και την διάθεση προσφοράς προς
τους συvαvθρώπους σας.
Η Γεν. Διευθύντρια της Οργανώσεως Make a Wish κ. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου με επιστολή της
11.05.2015 υπογραμμίζει: εκ μέρους

των παιδιών του Mαke-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) σας ευχαριστήσουμε θερμά για την δωρεά σας,
ύψους €1.500. Μέσα από την διαδικασία μιας Ευχής, δημιουργούμε
για τα παιδιά και την οικογένειά τους
αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις, με ένα και μοναδικό σκοπό.
Να γεμίσουν δύναμη! Να πιστέψουν
στην ζωή! Να την ξανακερδίσουν!
Θέλουμε κι εσάς κοντά μας σε αυτόν
τον αγώνα, για να μπορούν αυτοί οι
μικροί αγωνιστές, να συνεχίσουν
να ονειρεύονται! Σας ευχαριστούμε
θερμά για την ευγενική συνεισφορά
σας και ευχόμαστε να είστε πάντα
καλά και να στηρίζετε το έργο μας.
Η επιστημονικά υπεύθυνη του
Οικοτροφείου “Ψυχασπίς” της
Ορεστειάδας Έβρου κ. Αθηνά
Μόρφη μας γράφει (αρ. πρωτ.
539/13.05.2015). Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να ευχαριστήσω ως Επιστημονικά υπεύθυνη του Οικοτροφείου “Ψυχασπίς”,
εκ μέρους του προσωπικού και
των ενοίκων του, τον Πρόεδρο κ.
Βασιλογεώργη και το διοικητικό
συμβούλιο του Τεκτονικού Ιδρύματος, για το φιλανθρωπικό έργο,
τη συνεισφορά κα ιτην υποστήριξή
τους στο Οικοτροφείο μας και τις
ανάγκες του. Σε καιρούς κρίσης,
οικονομικής αλλά κυρίως κοινωνικής, ανταποκρίνεστε με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
στις ανάγκες των συνανθρώπων
μας, που ανήκουν σε εξαιρετικά
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, γεγονός που σας τιμά ιδιαίτερα και
καταδεικνύει την έμπρακτη αλλη-

λεγγύη μιας επιτυχημένης φιλανθρωπικής δραστηριοποίησης. Με
αίσθημα ευθύνης, αποδεχόμαστε
την προσφορά σας και σας εγγυόμαστε την αξιοποίησή της, σε
παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν
σημαντικά την ζωή των ενοίκων
μας. Δεχτείτε την εκτίμηση και τις
ευχαριστίες μας για το κοινωvικό
σας αυτό έργο, με τις ευχές μας
για μία επιτυχημένη πορεία σε
κάθε τομέα δράσης σας.
Ο Δήμος Χαλκίδας με επιστολή
του αντιπροέδρου του Δ.ΟΠΠΑΧ
κ. Σωτ. Ανυφαντή της 28.05.2015
“ευχαριστεί για την δωρεά των
παιχνιδιών, που θα προσφερθούν
στα παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών”. Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων “Άρσις” αποδέχεται την δωρεά ενός
κιβωτίου με τσάντες (αρ. πρωτ.
517/08.06.2015).
Ο Δήμος
Λαυρεωτικής Ν.Π.ΔΔ “Κέφαλος” (αρ. πρωτ.
497/27.05.2015) “ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χορηγία παιχνιδιών για τα νήπια του Δήμου”.
Το “Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας”
που ιδρύθηκε από τον π. Γεώργιο
Πυρουνάκη ευχαριστεί με επιστολή του προέδρου Χαρ. Πυρουνάκη (αρ. πρωτ. 275/30.04.2015)
την ενίσχυση του σωματείου στο
οποίο σιτίζονται και απασχολούνται καθημερινά 150 παιδιά και
συντηρούνται 70 οικογένειες υπογραμμίζοντας και τα εξής: Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία που
πήρατε και για το σημαντικό φιλαν-
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θρωπικό έργο που κάνετε, διότι
στις σκληρές εποχές που ζούμε
είναι δύσκολη η ανεύρεση πόρων,
ώστε να βοηθηθούν συνάνθρωποι
μας που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Φυσικά και αποδεχόμαστε με
χαρά την προσφορά σας και σας
ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και
να συνεχίζετε το έργο σας.
Ο σύλλογος γονέων και φίλων
αυτιστικών παιδιών SOS Αχαρνών με επιστολή της 27.04.2015
(πρόεδρος κ. Βασ. Γκλεζάκος) εκφράζει την “ευγνωμοσύνη για την
προσφορά τροφίμων του Τεκτονικού Ιδρύματος, αφού στην μονάδα
περιθάλπονται παιδιά με αυτισμό
που έχουν μεγάλες ανάγκες”.
Το Εθνικό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη με επιστολή της κ. Χαράς Καλομοίρη τονίζει τα εξής«Θα ήθελα
θερμά να σας ευχαριστήσω τόσο
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ωδείου όσο
και η ίδια προσωπικά, για την τόσο
ευγενή και θαυμαστή πρωτοβουλία
σας να δοθούν δύο υποτροφίες σε
αριστούχους σπουδαστές μας, που
λόγω της δύσκολης οικονομική κατάστασης βρίσκονταν σε δυσχερή
θέση για την συνέχιση των σπουδών τους. Πιστεύουμε και εμείς
ότι στη δύσκολη αυτή εποχή που
διανύει η Πατρίδα μας, πρωτοβουλίες, όπως αυτές που αναλαμβάνει
το Ίδρυμα σας, δίνει σε όλους μας
την δύναμη για να συνεχίσουμε το
δύσκολο έργο μας. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι
οι σπουδαστές που επιλέξαμε και
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στους οποίους χορηγήσατε τις υποτροφίες θα ανταποκριθούν επάξια».

ες της για την χορήγηση διατακτικών
supermarket της πόλεως.

Η “Ένωσις Γονέων Νοητικώς
Υστερούντων Ατόμων” με επιστολή προς τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος κ. Γ. Βασιλογεώργη
(αρ. πρωτ. 137/08.04.2015 πρόεδρος κ. Μαρία Μπουίδα) γράφει
τα εξής: Αρχικά θα θέλαμε να σας
συγχαρούμε για την πρωτοβουλία
σας και για την φιλανθρωπική σας
δράση. Σήμερα, που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα
μας είναι πιο δύσκολες παρά ποτέ
και που τα προβλήματα ολοένα
και αυξάνονται, προσφορές σαν τη
δική σας θεωρούνται ευεργετικές.
Με χαρά λοιπόν αποδεχόμαστε την
προσφορά σας και παραμένουμε
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πρόσθετη διευκρίνιση.

Το Δ.Σ. του “Ασύλου Ανιάτων”
στην υπ’ αρ. 1103 /06.10.2015
συνεδρίασή του “ανεκήρυξε το
Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος ως
χορηγό του Ασύλου Ανιάτων και
απεφάσισε να εμφανίζει την ιδιότητα αυτή στην ιστοσελίδα και τα
έντυπά του.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Συλβάνα Καρασαββίδου (αρ.
πρωτ. 1213/14.04.2015) “ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο του
Τεκτονικού Ιδρύματος που για μια
ακόμη φορά ενισχύει φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιφέρειας
αυτής (ΚΑ ΑΠΑΘ, ΑΑΑ,ΕΑ Σερρών) με διατακτικές τροφίμων και
εύχεται να υπάρξει και στο μέλλον
αρωγός στην προσπάθεια για βελτίωση της ζωής των ανθρώπων
που περιθάλπουμε”.
Η Ένωση Γονέων ειδικών παιδιών
“Η Ζωοδόχος Πηγή” Ηρακλείου
με την 234 απόφαση του Δ.Σ. της
13.05.2015 εκφράζει τις ευχαριστί-

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Θέρμης αποστέλλει
στο Τεκτονικό Ίδρυμα την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή της
προέδρου κ. Σουλτάνας Μίχου
05.06.2015 «Η Πρόεδρος και το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» εκφράζουμε
τις θερμές ευχαριστίες μας στο
Τεκτονικό Ίδρυμα, υπό την προεδρία του κ. Γεωργίου Βασιλογεώργη για τη σημαντική δωρεά
παιχνιδιών στα παιδιά των παιδι
κών σταθμών του Δήμου μας. Η
παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι
της αξιόλογης πράξης τους».
Ο Σύλλογος Γονέων ατόμων
με ειδικές ανάγκες “Η Ελπίδα”
στην συνεδρίαση του Δ.ΣΑ. της
04.06.2015 ανεκήρυξε το Τεκτονικό Ίδρυμα «ως μέγα χορηγό»
του Φορέα μας, για την συνολική
οικονομική και υλική βοήθεια που
εχετε προσφέρει έως τώρα και για
τις δυο Δομές που λειτουργούν
υπό την αιγίδα μας, (Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας (Κ.Η.Φ) Αμεα,

και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) -Οικοτροφείο Αμεα
Ίωάvνα. Θα θέλαμε επίσης να σας
υπενθυμίσουμε ότι στην Εορταστική Εκδήλωση του Συλλόγου
μας, που πραγματοποιήθηκε στις
13/06/2015, και στην οποία παρευρέθησαν Αντιπεριφερειάρχες,
Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας,
Εκπρόσωποι Υπουργείων, καθώς
και Εκπρόσωποι του «Ιδρύματος
Σ. Νιάρχος», βραβεύσαμε το Τεκτονικό Ίδρυμα. Με την ευκαιρία
της παρούσης σας αποστέλλουμε
ως ένα όμορφο ενθύμιο την βιντεοσκοπημένη εκδήλωση σε ψηφιακό δίσκο (CD), σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την λαμπρή
προσφορά σας, και σας ευχόμεθα
μακροημέρευση, ευημερία, δύναμη και υγεία για να συνεχίζετε το
ανεκτίμητο, ευγενές και θεάρεστο
έργο σας».
Το σωματείο “Ναυτικών Γονέων
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Η
Αργώ” με επιστολή της προέδρου
κ. Δέσποινας Παπαστελιανού (αρ.
πρωτ. 200/01.04.2015), που φροντίζει, εκπαιδεύει, στεγάζει και
σιτίζει 85 νέους και νέες, λέγει τα
ακόλουθα: Συμβάλλοvτας στη λειτουργία των Κέντρωv διημέρευσης και του Οικοτροφείου μας, δίνετε στα παιδιά μας προοπτική και
ελπίδα για ένα αξιοπρεπές αύριο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό νομού
Λαρίσης κατά την συνεδρίαση της
02.02.2015 ομόφωνα αποφάσισε
να ανακηρύξει το Τεκτονικό Ίδρυμα
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«ως μεγάλο ευεργέτη του Συλλόγου και να αναγράφει τον τίτλο στον
πίνακα των μεγάλων ευεργετών».
Το ολοήμερο Ειδικό Σχολείο Περατάτων Κεφαλλονιάς με επιστολή της
Δ/ντριας κ. Ουράνιας Φραγκισκάτου
(αρ. πρωτ. 412/01.09.2015) ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα«Για την ευγενική χορηγία σας προς το Σχολείο
μας. Το προαύλιο του Σχολείου έγινε
λειτουργικό και καλαίσθηtο και οι μικροί μαθητές μας χαίρονται ξανά τα
διαλείμματά τους χωρίς κινδύνους.
Μέσα από το πρόγραμμά κοινωνικής
αλληλεγγύης του Ιδρύματός σας δεν
αποκαταστό.θηκαν μόνο τα ερείπια
που άφησε ο σεισμός αλλά έλαμψε και η ευαισθησία του Τεκτονικού
Ιδρύματος προς τα άτομα με ειδικές
ανάγκες και ικανότητες. Η έμπρακτη
συμπαράστασή σας δυνάμωσε την
ελπίδα ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για τα παιδιά που
έχουν ανάγκη από το ενδιαφέρον και
την αγάπη».
Από το παράρτημα αποκατάστασης
παιδιών με αναπηρία Κομοτηνής
του “Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας” περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης εκφράζονται επιστολή
της προέδρου κ. Μαρίνας Φιλιππίδου αρ. πρωτ. 78/09.01.2014)
“θερμές ευχαριστίες στο τεκτονικό
Ίδρυμα για την δωρεά 2.000€ μέσω
διατακτικών σίτισης.
Ο διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου κ. Κων. Γεωργουσόπουλος με επιστολή του (αρ. πρωτ.
64611/23.01.2014) εκφράζει τις
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προσωπικές ευχαριστίες του για
την “γενναιόδωρη προσφορά σας
και την εμπειρία που μας χαρίσατε
την βραδιά της απονομής” και εκφράζει την ευχή “να ευοδωθούν οι
σκοποί του ιδρύματος”.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας κεντρικής
Μακεδονίας (πρόεδρος κ. Συλβάνα Καρασαββίδου αρ. πρωτ.
64560/15.01.2014)
«απευθύνουν θερμές ευχαριστίες στο
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
για την σημαντική δωρεά διατακτικών ύψους 4.000,00 € από
Super Market που έκαναν σε 2
Παραρτήματα μας (στο Κέντρο
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών, με Αναπηρίες Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος
και στο Κέντρο Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών). Η συγκεκριμένη
προσφορά σας, εκτός από την υλική της σημασία, έχει και τεράστια
συμβολική σημασία και αποτελεί
για εμάς σημαντική ηθική βοήθεια στον καθημερινό αγώνα που
διεξάγουμε για την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου περίθαλψης
στα παιδιά που φιλοξενούμε. Θα
θέλαμε να ξέρετε ότι σας είμαστε
ευγνώμονες για την ευαισθησία
και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας.
Πράξεις σαν τη δική σας πρέπει να
τυγχάνουν μέγιστης κοινωνικής
αναγνώρισης και να αποτελούν
παραδείγματα προς μίμηση».
Ο Διοικητής του νοσοκομείου “Γ.
Παπανιοκολάου” Θεσσαλονίκης

κ. Αργύριος Γκαμπέσης με επιστολή του (αρ. πρωτ. 1140/16.01.104)
αναφέρει «Θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε θερμά για την
ευγενική χειρονομία σας, να μας
προσφ έρετε κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσής σας, διατακτικές μεγάλου Super Market,
για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» διασυνδεόμενο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ευελπιστώvrας και σε
μελλοντική συνεργασία».
Το Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στο Χαϊδάρι
με επιστολή της προέδρου κα.
Ακριβής Κακλαμάνη-Αλέπη προς
το τεκτονικό Ίδρυμα (αρ.πρωτ.
5455/23.12.2014)
ευχαριστεί
θερμά για την αγάπη σας προς τα
παιδιά μας «Κινήσεις προσφοράς
και αγάπης σαν την δική σας όχι
μόνο βοηθούν σημαντικά και παρέχουν ανακούφιση στα προστατευόμενα από το Ίδρυμα κορίτσια,
αλλά δίνουν τέτοια δύναμη και σ’
εμάς που πασχίζουμε γι’ αυτά τα
παιδιά, ώστε να μπορέσουμε όλοι
μαζί να δομήσουμε μια διαφορε-

τική κοινωνία των ανθρώπων, με
βασικούς πυλώνες, την αλληλεγγύη κα την αλληλοποστήριξη».
Ο πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με
προβλήματα οράσεως “Αμημώνη” αποστέλλει ευχαριστίες με
επιστολή της προέδρου κ. Παρασκευής Μπέλλου (αρ. πρωτ.
21/21.01.2014) στην οποία
αναφέρει «Το Δ.Σ και οι Γοvείς
- Μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων ατόμων
με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες η «ΑΜΥΜΩΝΗ» σας εκφράζουμε μέσα από
την καρδιά μας τις πιο θερμές
ευχαριστίες για τη δωρεά του
ποσού των 4.000 ευρώ σε διατακτικές του Βερόπουλου διαμέσου του Ιδρύματός σας. Θέλουμε
να σας ευχαριστήσουμε για άλλη
μία φορά και να σας πούμε ότι αισθανόμασrε τιμή για το ενδιαφέρον σας προς εμάς. Η Δωρεά σας
αυτή, είναι πολύ σημαντική για το
Σύλλογο μας, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να καλύψουμε
τρέχουσες ανάγκες».   n   

Ο Μεγ. Διδ. επισκέπτεται την Σύρο
Την Στ. Ερμής Σύρου κατά την εγκατάσταση νέου Συμβουλίου επισκέφθηκαν εκτός του Μεγ. /Επιθ. της
Στ. αδ. Γ. Γεωργή, το Μέλος της Βασ.
Αψ. αδ. Γ. Βαμβακούσης, ο ενδ. αδ.
Π. Σαρώφ και ο Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης, όπου τόνισε ότι η συγκεκριμένη Στ. αν και ολιγομελής
εργάζεται κανονικώς.
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Αγγλόφωνα Εργαστήρια του Τύπου της Υόρκης
Τη 10η Νοεμβρίου 2015 έλαβε
χώρα η εγκατάσταση του νέου
Προκαθημένου Εξχ. ετ. Κωνστα-

ντίνου Στεφανίδη και των λοιπών
αξιωματικών του αγγλόφωνου
Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας Βεργίνα υπ’ αρ. 3, το οποίο
ιδρύθηκε την 7η Δεκεμβρίου 1993
και υπήρξε εκ των τριών ιδρυτικών Περιστυλίων του Μεγάλου
Περιστυλίου των Τεκτόνων της
Βασιλικής Αψίδας της Ελλάδας
υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδας. Η ίδρυση του συγκεκριμένου Περιστυλίου υπήρξε ο
πρόδρομος της μετέπειτα ιδρύσεως των υπολοίπων αγγλόφωνων
εργαστηρίων του Τύπου της Υόρκης, του Συμβουλίου των Κρυπτικών βαθμών Αχερουσία υπ’ αρ. 3
και του Διοικητηρίου των Ιπποτών
του Ναού Άγιος Γεώργιος υπ’ αρ.

3 που ιδρύθηκαν αμφότερα το
έτος 1995. Σταθμός στην ιστορία
του Περιστυλίου υπήρξε το έτος
1999, όταν το Μεγάλο
Περιστύλιο της Ελλάδας του ανέθεσε την
τέλεση των μυητικών
τελετουργιών
των
Περιστυλιακών βαθμών αδελφών διδασκάλων της Μεγάλης
Στοάς της Ρουμανίας,
οι οποίοι ίδρυσαν τα
τρία εκείνα Περιστύλια που αποτέλεσαν
το Μεγάλο Περιστύλιο των Τεκτόνων
της Βασιλικής Αψίδας της Ρουμανίας.
Παρότι και τα τρία αυτά αγγλόφωνα Εργαστήρια του Μεγάλου
Περιστυλίου της Ελλάδας υπήρξαν ανέκαθεν ολιγομελή, λόγω
του ότι απευθύνονται σε αλλοδαπούς τέκτονες που διαμένουν
στην Ελλάδα ή αγγλόφωνους
Έλληνες τέκτονες, κατάφεραν
μέσα από δυσκολίες να διανύσουν
επιτυχώς την πρώτη εικοσαετία
από την ίδρυσή τους και τα μέλη
τους ατενίζουν με αισιοδοξία το
μέλλον, προσκαλώντας όσους
ομιλούν την αγγλική και θέλουν
να συμβάλλουν στην λειτουργία
τους, να μυηθούν ή υιοθετηθούν
στις τάξεις τους.    n   

Η επίσκεψη του διαπρεπούς ιστορικού John Hamill στην Αθήνα
Η αγγλόφωνη Στοά Παρθενών υπ’
αρ. 112 Αν. Αθηνών συνεχίζοντας
την παράδοση των προσκλήσεων
διεθνούς φήμης ιστορικών του
Τεκτονισμού, παρουσίασε την 15η
Οκτωβρίου 2015 τον Πρόσθετο
Μεγάλο Καγκελλάριο της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας αδ. John MacKenzie Hamill,
πρώην Μεγάλο Ξιφοφόρο. Ο αδ.
Hamill, ο οποίος έχει διατελέσει
και Σεβ. της αρχαιότερης ερευνητικής Στοάς Quatuor Coronati
No. 2076, υπό την αιγίδα της Η.Μ.
Σ.τ.Α., παρουσίασε στα μέλη της
Στοάς, αλλά και σε πλήθος επισκεπτών, την ομιλία του με θέμα:
«Ένα μεγαλειώδες σχέδιο – οι
απαρχές και η εξέλιξη του τεκτονικού μας τυπικού», η οποία είχε
άμεση απήχηση και έδωσε ερεθίσματα για διάλογο. Παρόντες
στην συνεδρία ήσαν ο Μεγ. Διδ.
της Μεγ. Στ. της Ελλάδος αδ. Γεώργιος Βασιλογεώργης, τα μέλη
αδ. Γεώργιος Ματσόπουλος, Γεώργιος Ίβος, Άγις Παπαδόπουλος,
Γεώργιος Μπινιάρης και Παύλος
Σαρώφ, ο Μεγάλος Επιθεωρητής της Η.Μ.Σ.τ.Α. στη Μάλτα αδ.
Dr Lawrence Leon Porter και οι
πρώην Περιφερειακοί (Κύπρου)
αδ. Θεόδωρος Κεσσανής και Γεώργιος Πουλημένος.
Ο Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης
αφού αναφέρθηκε στην πολυετή
συνεργασία του με τον αδ. Hamill,
καθώς και στη φιλία που τους
συνδέει, ανακοίνωσε ότι το Συμ-

βούλιο της Μεγ. Στοάς στη συνεδρία αυτού της 20ης Μαΐου 2015,
για να τιμήσει την προσωπικότητα
και την διεθνή προσφορά του αδ.
Hamill στο Τεκτονισμό, ανακήρυξε αυτόν
επίτιμο μέλος
της Μεγάλης
Στοάς, και του
επέδωσε
το
σχετικό δίπλωμα μετά μεταλλίου. Επίσης ο
Σεβ. της Στοάς
Παρθενών αδ.
Κων. Στεφανίδης προσέφερε
δώρα στους Άγγλους επισκέπτες,
αντίγραφα αγαλματιδίων από την
έκθεση του μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης.
Κατά την τριήμερη διαμονή των υψηλόβαθμων
Άγγλων
τεκτόνων στην
Αθήνα, η Στοά
Παρθενών παρέθεσε επίσημο δείπνο προς
τιμή τους, στο
οποίο
παρεβρέθησαν μεταξύ άλλων ο
Μεγ. Διδ. αδ.
Γεώργιος Βασιλογεώργης και ο
πρόσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Κωνσταντί-
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νος Πολίτης. Επίσης ξεναγήθηκαν
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
από τον αδ. Θωμά Μαστακούρη
της Στοάς Ισότης υπ’ αρ. 10 Αν.
Πειραιώς και στο αρχαιολογικό
μουσείο της Ακρόπολης από τον
αδ. Νικόλαο Μωραϊτάκη της Στο-
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άς Σαλαμίς υπ’ αρ. 137 Αν. Πειραιώς. Την τελευταία ημέρα της
διαμονής του ο αδ. Hamill ξεναγήθηκε από τον αδ. Μωραϊτάκη στον
αρχαιολογικό χώρο και μουσείο
της Ελευσίνας, η οποία ξεκίνησε
από την αρχή της Ιεράς Οδού.        n

Η Στ. Παύλος Μελάς στην Κωνσταντινούπολη
(3 Ιουνίου 2015)
Η Στ. Παύλος Μελάς Αν. Γλυφά- σε με την ελληνόφωνη Στ. “Αλήδας διοργάνωσε εκδρομή στην θεια” (Χακικάτ).
Κωνσταντινούπολη και συνεδρία- Ο Σεβ. της Στ. “Αλήθεια” αδ. Ιω.
Παΐσιος καλωσόρισε τους έλληνες τέκτονες με αδ. αγάπη, την
οποία ανταπέδωσε ο Σεβ. της Στ.
Παύλος Μελάς αδ. Αντ. Χάλαρης.
Ομιλητής ήταν ο κοσμήτορας αδ.
Ευαγγ. Μιχαηλίδης με θέμα: “Ο
Μεβλανά Ρουμί, ένας τέκτων προ
του Τεκτονισμού” και η εκδήλωση
έκλεισε με ποτήριο αγάπης σε κέντρο Ίμβριου ομοεθνούς.

Επίσκεψη της Στ. Αναγέννησις στο Γηροκομείο Αθηνών
Οι αδ. της Στ. Αναγέννησις υπ’ αρ
75 Αθηνών συνεχίζοντας την προσπάθεια τους για την ανακούφιση

των ευπαθών   ομάδων της κοινωνίας μας, επισκέφθηκαν την
21.12.15 το Γηροκομείο Αθηνών
και προσέφεραν συμβολικά δώρα
στους συνανθρώπους μας που φιλοξενόυνται στον χώρο.
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για την Στ. καθώς, επί
20 και πλέον έτη, επισκέπτονται
ανελλιπώς το γηροκομείο, τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος και
δίνουν μεγάλη χαρά και ελπίδα,
είτε μοιράζοντας δώρα, είτε διοργανώνοντας ημερήσιες εκδρομές
και γεύματα σε εξοχικά κέντρα.

28ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεγ. Γραμματέων
Χάγη 9-11 Οκτωβρίου 2015
Συνήλθε στην Χάγη η Διεθνής Σύνοδος των Μεγ. Γραμματέων στην
οποία συμμετέσχον οι ακόλουθες
χώρες: Αγγλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κροατία,
Μαυροβούνιο, Μονακό, Νορβηγία,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σερβία, Σκωτία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία,
Φινλανδία, Ουκρανία, Σλοβενία.
Κατά την Σύνοδο συζητήθηκαν η
αναγνώριση της Μεγ. Στ. της Γεωργίας. Εκπρόσωπος της Μεγ.
Στ. της Ελλάδος ήταν ο ενδ. αδ. Γ.
Μπινιάρης. Ο Πρόεδρος της Συνόδου ενδ. αδ. Dick Vogelaar έθεσε
το θέμα των αντιπροσώπων μεταξύ των Μεγ. Στ. και το ζήτημα
“Ειρήνη και αρμονία εντός των
Στοών και μεταξύ των Στ. και των
Μεγ. Στοών”. Από την ελληνική
πλευρά επεσημάνθη η ελαφρώς

αυξητική τάση, παρά την κρίση.
Ορίζονται για τα επόμενα Συνέδρια το Δουβλίνο (2016), Λισσαβώνα (2017), Εδιμβούργο (2018),
Μόντε Κάρλο (2019).

Συνεζητήθησαν θέματα λειτουργίας των Στ., εκπαιδεύσεως των
μελών, με στόχο την ευρύτερη
πνευματική ανάπτυξη, την ενημέρωση για την λειτουργία και
τους στόχους του Τεκτονισμού,
ώστε να επιτύχουν την βελτίωση
της κοινωνίας και της ανθρωπότητας.   n   
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7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Υόρκης
Saint Tropez 16-17 Οκτωβρίου 2015

Το Μέγα Περιστύλιο της Γαλλίας
οργάνωσε το 7ο Συνέδριο Τεκτόνων της Βασ. Αψίδας στο οποίο

συμμετέσχον η Γαλλία, Αυστρία,
Γερμανία, Γκαμπόν, Τόγκο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Μαυρίκιος,
Μαδαγασκάρη, Πορτογαλία, Ρουμανία, με συμμετοχή 150 συνέδρων.
Την 17.10.2015 υπό την προεδρία του Γεν. Μεγ. Διδ. ετ. Λόρενς
Γουήβερ, έγινε Σύνοδος του Μεγ.
Συμβ. του Κρυπτικού Τεκτονισμού, με την παρουσία του Γεν.
Μεγ. Προεξάρχοντος των Έργων
Νόρμαν Ντρέην, ο Μεγ. Αρχ. Ντέ-

ιβιντ Γκρίντλ και ο αναπλ. Μεγ.
Προκ. διά την Ευρώπη Γκ. Βιλσεάνου.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αδ.
Γ. Μπινιάρης, που μετέφερε την
εικόνα του Κρυπτ. Τεκτ. στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές του.
Την ίδια ημέρα έγινε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Γεν. Διεθνούς
Μεγ. Περ. των Τεκτόνων της Βασ.
Αψίδος, υπό την προεδρία του
Γεν. Μεγ. Προκ. ετ. Λούις Μπάρτραντ, με την παρουσία του πρώην
Γεν. Μεγ. Προκ. Τέντ Χάρισον και
τον αναπλ. Γεν. Μεγ. Προκ. διά την
Ευρώπη και Αφρική Ζεράρ Ραϊόλα.
Ο αδ. Γ. Μπινιάρης αναφέρθηκε
στην δομή των Περιστυλίων τις
διεθνείς σχέσεις, τα σεμινάρια και
την σύνολη δραστηριότητα, μετέφερε τους χαιρετισμούς του Μεγ.
Προκ. ετ. Γεωργίου Βασιλογεώργη. Θεσμοθετήθηκαν πέντε μετάλλια του Διεθνούς Περιστυλίου για
την προσφορά των τεκτόνων της
Βασ. Αψίδος. ιδίως το μετάλλιο
“Εφραίμ Κίρμπυ” στην μνήμη του
πρώτου Μεγ. Προκαθημένου. Ο
αδ. Γ. Μπινιάρης έτυχε της διακρίσεως αυτής. Στην Αφρική
αναπτύχθηκε ο Περιστυλιακός
Τεκτονισμός στην Μαδαγασκάρη,
το Γκαμπόν, τον Αγ. Μαυρίκιο,
το Newsletter με τα νέα του Διεθνούς Περιστυλίου, τα προγράμματα εκπαιδεύσεως.     n   

Από την εμφάνιση
του Τεκτονισμού στο
Ρέθυμνο έως το 2010
Αθήνα 2014
Αναστάσιος Παλιεράκης

Ο

αδ. Α. Παλιεράκης συνέλεξε πλούσιο
αρχειακό υλικό και καταγραφές για τον
τεκτονισμό στο Ρέθυμνο. Μεταξύ άλλων
αναφέρεται στην εργώδη προσπάθεια συλλογής του
αρχείου, αναλύει γενικά τί είναι ο τεκτονισμός και
παραθέτει την ιστορική παρουσία της Στ. Μίνως στην
κρητική πόλη. Διαχωρίζει την πορεία της Στ. Μίνως
σε πέντε φάσεις από την ίδρυσή της μέχρι το 1927,
από το 1927-1969, από το 1969-1984 και από το
1984 μέχρι σήμερα.
Η εργασία περιλαμβάνει πλούσιες πληροφορίες για
την δομή του τεκτονισμού και την παρουσία του στην
Κρήτη, βιογραφικά προσωπικοτήτων που πλαισίωσαν την Στ. και την κοινωνική-φιλανθρωπική δράση
της στην κοινωνία ως Στ. ή ως μεμονωμένα άτομα.
Ο «Πυθαγόρας» θα παρουσιάσει στο επόμενο τεύχος
τα σημαντικότερα στοιχεία, που προκύπτουν από την
έρευνα για την ενημέρωση των αναγνωστών του.  n
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Το Τενεκεδένιο
Σχολείο της
Θεσσαλονίκης
Ελένη Τζιούτζια
1998. Το 21ο σχολείο (Τενεκεδένιο) όπως είναι σήμερα.

Γ

ια το Τενεκεδένιο Σχολείο Θεσσαλονίκης η
εκπαιδευτικός κα. Ελένη Τζιούτζια συνέθεσε
μελέτη την οποία εξέδωσε το Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (2002).
Στην ενδιαφέρουσα μελέτη επισημαίνεται ότι έγινε
έρευνα στο αρχείο της Μεικτής Δημοτικής Σχολής της Τεκτονικής Στοάς “Μέγας Αλέξανδρος” με βάση την οποία
προκύπτουν αριθμητικοί πίνακες δασκάλων και μαθητών
της περιόδου 1926-1929.
Αποσπούμε από την μελέτη χαρακτηριστικά κείμενα που αποδεικνύουν την στενή σχέση της Στοάς με την
ίδρυση και λειτουργία του Σχολείου. Στο κεφάλαιο “Η Ίδρυση του Σχολείου” αναφέρονται τα εξής:
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του σχολείου οφείλεται στην Τεκτονική Στοά «Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης». Στο επετειακό λεύκωμα για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Στοάς του «Μεγάλου Αλεξάνδρου», το Θερινό Ηλιοστάσιο 1999, (σελ. 9-12) διαβάζουμε: «Την
18η Οκτωβρίου 1923 επτά αδελφοί, μέλη της Στοάς Φίλιππος Θεσσαλονίκης, ιδρύουν τη Στοά «Μέγας Αλέξανδρος» ... Πολύ σύντομα ο
αριθμός των μελών αυξήθηκε και σχεδόν από την ίδρυσή της η Στοά
έστρεψε την προσοχή της στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου που
τότε, λόγω των προσφύγων από τη Μικρά Ασία δυστυχώς ήταν πολύς...

Στον συνοικισμό της Τούμπας απεστέλλοντο οι
καταφθάνοντες πρόσφυγες και εστεγάζοντο σε
εγκαταλειμμένα συμμαχικά ξύλινα υπόστεγα.
Τα ορφανά όμως παιδιά, τα οποία ακολουθούσαν και αυτά τους πρόσφυγες, εξακολουθούσαν να μένουν απροστάτευτα και καταδικασμένα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επιβίωσης.
Η Στοά τότε αποφάσισε να στήσει ένα πρόχειρο
σχολείο με ένα μικρό συσσίτιο για τα ορφανά.
Το σχολείο αυτό έφερε την επιγραφή: «Όστις
ανοίγει ένα σχολείον, κλείει μίαν φυλακήν».
Το σχολείο από το 1923 ως το 1930 ονομαζόταν «Μεικτή Δημοτική Σχολή Τούμπας της
Τεκτονικής Στοάς “Μέγας Αλέξανδρος”», ήταν
από την ίδρυσή του μέχρι το 1926 τετρατάξιο.
Από το σχολικό έτος 1927-1928 προστέθηκαν
ακόμα δύο τάξεις (Ε’ και Στ’), οι οποίες στεγάστηκαν σε οίκημα που κτίστηκε παραπλεύρως
του «Τενεκεδένιου» και ήταν από αμίαντο. Η
Στοά κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, κυρίως τις αμοιβές των δασκάλων του
σχολείου, αλλά και ενός άλλου σχολείου που
ιδρύθηκε τότε στην περιοχή Χαριλάου. Τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονταν από δωρητές μεταξύ
των οποίων και η Αμερικανίδα Mrs Malthus,
μέλος της αποστολής του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.
Στο πέρασμα του χρόνου το όνομα Τενεκε-
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δένιο Σχολείο επικράτησε μέχρι σήμερα όλων των άλλων ονομάτων
που κατά καιραύς δόθηκαν στο εκπαιδευτήριο αυτό. Από «Μεικτή Δημοτική Σχολή Τούμπας της Τεκτονικής Στοάς “Μέγας Αλέξανδρος”,
που ονομάστηκε αρχικά, το 1931
μετονομάστηκε σε 49ο Δημοτικό
Σχολείο, το 1937 σε 24ο Δημοτικό
Σχολείο και το 1954 σε 21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

1925. Προσφυγόπουλα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Απόσπασμα από τα
πρακτικά της Γεν. Συνέ
λευσης του σωματείου
«Μέγας Αλέξανδρος»
της 13ης Δεκεμβρίου 1931.

Ο κ. Πρόεδρος, Δέξιππος
Αντωνιάδης, εκθέτων το ιστορικόν της ιδρύσεως του ημετέρου Σωματείου, λέγει ότι προ
δέκα περίπου ετών ολίγοι τέκτονες, θέτοντες εις εφαρμογήν τα
ωραία τεκτονικά ιδεώδη, ίδρυσαν τα δύο Δημοτικά Σχολεία
των Συνοικισμών Τούμπας και
Χαριλάου εις τα οποία εφοίτων
προσφυγόπαιδες αμφοτέρων των
φύλων. Κατ’ αρχάς οι μισθοί των
Διδασκάλων των σχολών τούτων
επληρώνοντο εκ μέρους της Τεκτονικής Στοάς «Μέγας Αλέξαν1940-1950. Ορφανοτροφείο θηλέων «Μέγας Αλέξανδρος». Τολ που
δρος» βραδύτερσν δε παρά του
χρησιμοποιούσαν ως αίθουσα τελετών.
Κράτους, της Στοάς αναλαβούσης μόνον τα έξοδα συντηρήσεως κτλ. Εξαίρει κατόπιν την συνδρομήν της Mrs Malthus την καταβληθείσαν υπέρ της προόδου αυτών.
Εν τοις σχολείοις τούτοις, λέγει, παρετηρήσαμεν ευθύς αμέσως ότι
υπήρχε πλήθος μαθητών και μαθητριών τελείως απορφανωμένων
και απόρων και τούτο μας έκαμε να σκεφθώμεν, τον Ιούνιον 1923,
περί ιδρύσεως Ορφανοτροφείου και να καταβάλωμεν κάθε προσπά-

θειαν όπως εις την ίδρυσιν αυτού, λάβουν μέρος όλαι αι Τεκτσνικαί Στοαί της Θεσσαλονίκης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των
ενεργειών μας τούτων, παρουσιάζεται
ευκαιρία ίνα πραγματοποιήσωμεν,
μόνον τα μέλη της Τεκτονικής Στοάς “Μέγας Αλέξανδρος”, των άλλων
Στοών μη αποδεχθεισών την πρότασίν
μας, τον πόθον μας, διά της αποφάσε
ως περί διαλύσεως του ασύλου θηλέων το οποίον διατηρεί η Αγγλο-Αμερικανική Επιτροπή εις τον Συνοικισμόν
Χαριλάου.

1970. Η γέφυρα κοντά στο Τενεκεδένιο Σχολείο. Πίσω

Το Σωματείον μας, ιδρυθέν ήδη το διακρίνεται ο τοίχος από τον περίβολο του ορφανοτροφείου
«Μέγας Αλέξανδρος».
1926, με σκοπόν την ίδρυσιν και συντήρησιν Επαγγελματικής Σχολής αρρένων λαμβάνει, εν γενική Συνελεύσει, απόφασιν περί προσθέσεως
και των λέξεων “ή θηλέων” εις το καταστατικόν και διαδεχθή τούτο την ως άνω ειρημένην ΑγγλοΑμερικανικήν Επιτροπήν και αναλάβη την εξακολούθησιν του έργου αυτής διά της επεκτάσεως και
προσαυξήσεως τούτου. Το Ορφανοτροφείον μετεφέρθη έκτοτε εις
Τούμπαν όπου και ανά παν έτος βαδίζει από καλλιτέρου εις καλλί
τερον κατορθωθέντος να αποκτήση ιδίαν στέγην και κήπον μεγάλης
εκτάσεως μετά περιμανδρώματος κτλ.
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Ενδεικτική είναι η μαρτυρία του πλούσιου εμπόρου
Γιώργου Τζαμπάζογλου, απόφοιτου του σχολείου.
Γεννήθηκα στη Μαλακοπή Καππαδοκίας και ήρθα με τη οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία τεσσάρων ετών. Φοίτησα στο
Τενεκεδένιο Σχολείο στην Α’ τάξη το σχολικό έτος 1927-28.
Το Τενεκεδένιο σχολείο
ιδρύθηκε το 1923, για να φοιτήσουν σ’ αυτό τα προσφυγόπουλα που ήρθαν από τη Μ. Ασία
μετά από την καταστροφή του
1922. Το σχολείο στεγάστηκε
σε μια παράγκα, σε μια αποθήκη, στον αύλειο χώρο του ορφανοτροφείου θηλέων «Μέγας
Αλέξανδρος». Διευθυντής του
ορφανοτροφείου ήταν τότε ο
κύριος Δέξιππος Αντωνιάδης. Το ορφανοτροφείο λειτουργούσε με
έξοδα της Τεκτονικής Στοάς. Στα αρχεία μάλιστα, το Τενεκεδένιο
σχολείο εμφανίζεται ως “Μεικτή Δημοτική Σχολή, Τεκτονικής Στοάς Μέγας Αλέξανδρος».
Το σχολείο ονομάστηκε έτσι γιατί κυριολεκτικά ήταν φτιαγμένο
από λαμαρίνες. Όλα τα μέρη του σχολείου, η σκεπή και τα πλαϊνά, εξωτερικά και εσωτερικά ήταν από λαμαρίνα. Ήταν δηλαδή
σκεπασμένο με λαμαρίνες. Με τα χρόνια οι λαμαρίνες κλέβονταν
ή έφευγαν απ’ τον αέρα και μπαίνανε λαμαρίνες από τενεκέδες που
τους άνοιγαν και πήρε το όνομα τενεκεδένιο και έμεινε το όνομα
Τενεκεδένιο. n
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Βραχύβιες Στοές
στην Κέρκυρα
1850-1900
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Ο

αδ. Έντυ Καλογερόπουλος εξέδωσε, το προηγούμενο διάστημα, το ιστορικό βιβλίο με τίτλο Βραχύβιες Στοές στην Κέρκυρα 1850-1900, στο οποίο αποτυπώνεται για πρώτη φορά
η ιστορία των κερκυραϊκών Στοών Κέρκυρα (Corcyra), Feacia (Φαιακία), Progresso (Πρόοδος) και Πρόοδος, οι οποίες
είτε εργάσθηκαν αυτόνομα-άτακτα, είτε υπάγονταν
σε ιταλικές Μεγάλες Ανατολές ή στη Γαληνοτάτη
Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος που ιδρύθηκε στην
Αθήνα το 1867.
Το μικρό αυτό πόνημα έχει ως σκοπό όχι μόνον
την καταγραφή των σύντομων ιστοριών τους, αλλά
και την ανάδειξη των «επεκτατικών» σχεδίων των
τεκτονικών Αρχών της τότε νεοσύστατης Ιταλίας
μέσω ιδρύσεως Στοών στα Επτάνησα (Κέρκυρα &
Ζάκυνθο), τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν επαρχίες
της Βενετικής Δημοκρατίας. Τέτοιου είδους ενέργειες είχαν άμεση σχέση με τη διεκδίκηση της ιστορικής κληρονομιάς των ιταλικών κρατιδίων, ακόμη
και των ναυτικών Δημοκρατιών της Γένοβας και της Βενετίας, που αποτελούσε ένα αγαπημένο θέμα στη φιλολογία γύρω απ’ την εξωτερική
πολιτική της Ιταλίας στην Ανατολή.
Ο συγγραφέας βασίστηκε στα ελάχιστα ιστορικά τεκμήρια που διασώζονται και φυλάσσονται στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης των
Παρισίων, στα πρακτικά των εργασιών της πρεσβυγενούς Στοάς Φοίνιξ
Ανατολής Κερκύρας, στα δημοσιεύματα του ελληνικού τεκτονικού περιοδικού Πυθαγόρας της χρονικής περιόδου 1883-1889, καθώς και στην
διαθέσιμη τεκτονική βιβλιογραφία. n
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Ο Νικόλαος Μάνος

Ματωμένα
Τρίγωνα

Ευάγγελος Χεκίμογλου, εκδ. University Press, σελ. 675

μυθιστόρημα
Αθ. Κοσμόπουλος, εκδ. Αγγελάκη 2015

Η

Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών εξέδωσε ιγκώδη μελέτη του ιστορικού της
Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελου Χεκίμογλου
για την ζωή και την δράση του Νικόλαου Μάνου.
Στην μελέτη αναλύονται οι οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, το πρόβλημα των προσφύγων,
το ευρύτερο πλαίσιο του κινήματος της «Εθνικής
Αμύνης», τα γεγονότα της περιόδου 1920-25, η θητεία του δημάρχου Μηνά Πατρίκιου, η εκλογή του
αδ. Μάνου ως δημάρχου (1929-30) και η πλούσια
κοινωνική και οργανωτική δραστηριότητά του, η
ανατροπή του, η εκλογή του Χαρίσιου Βαμβακά και
η δεύτερη εκλογή του αδ. Ν. Μάνου στην θέση του δημάρχου
(1934) ο οποίος ανετράπη από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

Η οικογένεια του δημάρχου Νικολάου Μάνου
σε φωτογραφία του 1916. Η σύζυγος Ιωάννα, τα
παιδιά Ελένη, Χρήστος και Εμμανουήλ.

τητας και (μετά την κατάργησή
της) μες την Ανωτέρα Ενοριακή
Επιτροπή και με το Παπάφειο
Ορφανοτροφείο. Επίσης, βοήθησε σημαντικά το έργο της Φιλόπτωχης Αδελφότητας».
Οι τέκτονες της Β. ελλάδος
και όχι μόνο γνωρίζουν και συμμερίζονται την συνεισφορά του
αυτή. n

Αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ευρύτερη δραστηριότητα του αδ. Ν. Μάνου καταγράφει την συμμετοχή του
στον προσκοπισμό, όπου ανεκηρύχθη επίτιμος πρόεδρος
του ΣΕΠ Β. Ελλάδος και στον τεκτονισμό για τον οποίο
ο συγγραφέας αναφέρει ότι «... Διακρίθηκε επίσης και
στον τεκτονισμό ως ιππότης τριακοστού βαθμού του
σκωτικού τάγματος. Παρά τον φόρτο των επιχειρηματικών και πολιτικών ασχολιών του, δεν έπαψε καθόλου
να ασχολείται με τα ζητήματα της Ελληνικής ΚοινόΑθλητές του ομίλου Φιλομούσων (1905).

Ο

Αθ.
Κοσμόπουλος,
στρατιωτικός
νομικός, ειδικευμένος στο
Διεθνές Δίκαιο, διδάσκων στο
πανεπιστήμιο Αιγαίου και διοικητής μεγάλου νοσοκομείου παρουσίασε το νέο μυθισόρημά του,
εμπνεόμενο από τις αρχές ανακαλύψεως της αλήθειας και της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Για το βιβλίο μίλησαν κατά την
παρουσίαση της 23ης Οκτωβρίου
2015 ο διευθυντής της εφημερίδας “Εστία” Ελ. Σκιαδάς, ο δημοσιογράφος Ν. Χιδίρογλου και ο
ιστορικός Νικ. Κουρκουμέλης. n

330 βιβλιοπαρουσίαση

βιβλιοπαρουσίαση 331

The Lodge of St. John
and St. Paul No. 349
A History (1815-2015)
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Τ

ο Μάρτιο του 2014 ο αδ. Έντυ Καλογερόπουλος, πρώην Σεβ. στην
αγγλόφωνη Στοά Παρθενών υπ’ αρ.
112 Αν. Αθηνών, διορίσθηκε από το Μεγάλο
Επιθεωρητή της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς
της Αγγλίας στη Μάλτα, αδ. Dr Lawrence Leon
Porter, ως μέλος της ειδικής επιτροπής για
τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων της αγγλικής Στοάς St. John and St. Paul No. 349 της
Μάλτας, που ιδρύθηκε τη 12η Απριλίου 1815.
Ο αδ. Καλογερόπουλος ανέλαβε το βάρος
της ανάδειξης της ιστορίας της Στοάς αλλά και
του εν γένει αγγλικού Τεκτονισμού στο Νησί

και το αποτέλεσμα της έρευνάς
του ήταν η έκδοση του παρόντος
βιβλίου, 152 έγχρωμων σελίδων, το οποίο αφιερώθηκε στη
μνήμη του θεμελιωτή του αγγλικού Τεκτονισμού της Μάλτας,
αλλά και Ιδρυτή της ανωτέρω
Στοάς, Waller Rodwell Wright.
Τη μετάφραση του βιβλίου στην
αγγλική γλώσσα έκανε ο αδ. Γεώργιος Πουλημένος, πρώην Σεβ.
της αγγλόφωνης Στοάς Λόρδος
Βύρων υπ’ αρ. 150 Αν. Κερκύρας.

Τα Ελληνικά
Σωματεία
στην Αίγυπτο
Σύλλογοι, Σύνδεσμοι,
Αδελφότητες, Όμιλοι,
Ενώσεις, ιδρύματα
Ν. Νικηταρίδης, Αθήνα 2015

Η παρουσίαση του βιβλίου
έλαβε χώρα την 6η Μαΐου 2015
κατά τους εορτασμούς της διακοσαετίας της Στοάς στο επιβλητικό La Valette Hall του Sacra
Infermeria της Βαλέτας, παρουσία του Βοηθού Μεγάλου διδασκάλου της Ηνωμένης Μεγάλης
Στοάς της Αγγλίας, αδ. Sir David
Hugh Wootton, του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της
Μάλτας αδ. Tony Pisani και 200
περίπου υψηλόβαθμων και μη τεκτόνων από διάφορες χώρες. n

Σ

το πόνημα αυτό γίνεται
αναφορά και στις Τεκτονικές Στοές της Αιγύπτου, με πλούσιο φωτογραφικό
και βιβλιογραφικό υλικό. n

La Valette Hall, Sacra Infermeria.

Οι αδ. Γ. Πουλημένος, Sir David H. Wootton και Έ. Καλογερόπουλος.
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Κόκκινα
ΕπιφυλλιδοΤριαντάφυλλα γραφία Α’

Ασπρόμαυρες
Φωτογραφίες

για μια πριγκηπέσσα της
Κίνας

ποίηση

Ζήσης Βαπορίδης, εκδ. Δίον

Έ

να “παραμύθι για μεγάλους” χαρακτηρίζει
το έργο του ο αδ. Ζήσης Βαπορίδης, στηριγμένος σε
μια παλιά ιστορία της Ανατολής,
που μας διηγείται πώς το αηδόνι
για χάρη της αγάπης έβαψε με το
αίμα του ένα πάλλευκο ρόδο δημιουργώντας το πρώτο κόκκινο
τριαντάφυλλο στον κόσμο. n

Σωτ. Νικολακόπουλος, εκδ. Αγγελάκη 2015

Ο

αδ. Σωτήρης Νικοαλακόπουλος εξέδωσε
σειρά κειμένων και

δοκιμίων.

Αυτά αναφέρονται σε οδοιπορικό της Ιθώμης, τα αρχαία ελληνικά μυστήρια, την ηθική, τις
αρετές και την λογοτεχνία των
ιπποτών, τον Ιωάννη Χρυσόστομο, τον μαγεμένο αυλό του Μότσαρτ, την Εταιρία των Φιλικών,
τους φιλέλληνες λογοτέχνες του
αγώνα του 1821, την ελευθερία
στην ποίηση του Σολωμού, την
ελεύθερη βούληση και την αγάπη. n

Μάνος Αγγελάκης 2014

Ο

γνωστός ποιητής αδ.
Μάνος
Αγγελάκης
εξέδωσε νέα ποιητική
συλλογή με 60 ποιήματά του. n

5 μαθήματα
ζωής
Θεοδόσης Π. Τάσιος, εκδ. Αγγελάκη 2015

Ο

ομ. καθηγητής του
ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος παρουσίασε την νέα
συγγραφική του εργασία με τίτλο
“5 μαθήματα ζωής” την 18η Νοεμβρίου 2015.
Το νέο βιβλίο του πολυγραφότατου αδ. παρουσίασαν ο κ.
Ιω. Παπαδημητρίου, ομ. καθηγητής της Κλασσικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
η κα Άννα Λυδάκη καθηγήτρια
Κοινωνιολογίας στο Πάντειο πανεπιστήμιο και ο δημοσιογράφος
Νίκος Χιδίρογλου. n
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Πεφταστέρια

Μείζον Θέμα

Στοχασμοί και Ψίθυροι

ποίηση

Φιλόθεος Ηλιάδης, εκδ. Αγγελάκη 2015

Σωτ. Νικολακόπουλος, εκδ. Αγγελάκη 2015

Ο

αδ. Φιλόθεος Ηλιάδης
παρουσίασε την νέα
του ποιητική συλλογή
στην Στοά του Βιβλίου την 15η
Ιουνίου 2015 με εισηγητές τον
καθηγητή αδ. Γεώργιο Ματσόπουλο, την καθηγήτρια ΤΕΙ Μαρία
Ρήγα και τον φιλόλογο Σταύρο
Σταύρου.
Στον πρόλογο ο Γ. Ματσόπουλος σκιαγραφεί τον ρόλο της
ποίησης στον σύγχρονο κόσμο
και την αναγκαιότητά της για μια
άλλη ζωή, ποιοτικά ανώτερη από
την πεζότητα του σήμερα. n

Ο

αδ. Σωτήρης Νικολακόπουλος
συνέχισε
την ποιητική προσφορά με την έκδοση συλλογής 39
νέων ποιημάτων του, κατανεμημένων στους τίτλους «Κρίση»,
«Ύπαρξη», «Αγάπη». n

Αιγυπτιακά
Σύμμεικτα

Οι ελληνικές
κοινότητες
στην Αίγυπτο

Ν. Νικηταρίδης, Κάιρο 2013, σελ. 400

Νίκος Νικηταρίδης, Σύνδεσμος
Ελληνοαιαγυπτιακής φιλίας, Αθήνα 2013

Ο

αδ. Νικηταρίδης παρουσίασε σε μελέτη
του σπάνια κείμενα
που αφορούν τον Αιγυπτιώτη
Ελληνισμό, δημοσιευμένα εκτός
Αιγύπτου σε περιοδικά και εφημερίδες της Ελλάδος και άλλων
χωρών, όπου παρουσιάζεται συγκεντρωμένο πλούσιο υλικό. n

Ο

συγγραφέας παρουσιάζει πληθώρα ιστορικών καταγραφών της
πορείας 35 κοινοτήτων της Αιγύπτου, την δραστηριότητα των
ελλήνων στην οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή, την προσπάθεια να
διατηρήσουν την ελληνικότητά
τους. Ο Ν. Νικηταρίδης παραθέτει
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και
βιβλιογραφία χρήσιμη στον ερευνητή. n
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Πέτρος-Παύλος
Χρυσόπουλος

Περικλής Θεοχάρης
(1921 - 1999)

(1946 - 2015)

Γ

Κ

εννήθηκε στο Χαρτούμ του Σουδάν την 27η
Ιανουαρίου 1946 και ήρθε στην Ελλάδα το
1959. Την χρονική περίοδο 1964-1970 έζησε στο Leeds της Αγγλίας, όπου σπούδασε Μηχανολόγος και αποφοίτησε με άριστα Bachelor of Science
(κλωστοϋφαντουργίας), Degree of Master of Arts
(οικονομικά) και ως υπότροφος στη Διοίκηση. Διετέλεσε διευθυντής σε μεγάλα κλωστοϋφαντουργικά
εργοστάσια ΕΤΜΑ ΠΟΛΥΕΤΜΑ ΕΛΑΤΕΞ (1974-1984)
και ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (1984-1990).
Την περίοδο1974-1985 υπήρξε εισηγητής σε μαθήματα Διοίκησης στο ΕΛΚΕΠΑ. Διετέλεσε επίσης Μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Intertrade Dental AE (1990-2011) και από το 2005 έως το θάνατό
του Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

ορυφαίος ερευνητής, πνευματικός άνθρωπος και εξέχων Έλληνας, χαρακτηρίστηκε
από τον τύπο ο αδ. Περικλής Θεοχάρης.
γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, μετεκπαιδεύτηκε στο ΜΙΤ, διδάκτωρ των εφηρμοσμένων επιστημών του Πανεπιστημίου Βρυξελλών και των φυσικών επιστημών του
Παν. Παρισίων.

Στον Τεκτονισμό εισήλθε στις 8 Μαΐου 1980 στην αγγλόφωνη Στοά
Παρθενών υπ’ αρ. 112, ετ. 4 Φεβρουαρίου 1982 και διδ. 2 Δεκεμβρίου
1982. Σεβ. αυτής την περίοδο 1987-1989. κοσμ. 2010-2013. Στον Περιστυλιακό Τεκτονισμό υπό το Μεγ. Περιστ. των Τεκτ. της Βασ. Αψίδας
της Ελλάδος την 16η Νοεμβρίου 1993 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
αγγλόφωνου Περιστυλίου Βεργίνα υπ’ αρ. 3, στο οποίο διετέλεσε πρώτος Έξ. Προκαθ. το 1994, όπως επίσης και τη χρονική περίοδο 20032007. Εξελέγη Μεγ. Λοχ. της Βασ. Αψ. την περίοδο 1993-2001 και τη
16η Οκτωβρίου 1996 το Μεγ. Περιστ. των Τεκτ. της Βασ. Αψ. της Ελλάδος, το Μεγ. Συμβ. του Κρυπτι. Τεκτον. της Ελλάδος του απένειμαν
τους τίτλους του Επιτ. Εξ. Προκαθ., Επιτ. Εκλ. Διδ. και Επιτ. Κρατ. Διοικ.
Απεβίωσε τη 1η Νοεμβρίου 2015. n

Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 02.05.1972 στην Στ. Εταιρεία των Φιλικών, ετ. την 20.02.1973 και διδ. την ίδια ημέρα. Προσέφερε στον Τεκτονισμό για πολλά έτη με την παρουσία του. n

Επιμελητής στο ΕΜΠ το 1946, ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ιλλινόις, επισκέπτης καθηγητής
των Παν. Πενσυλβάνιας και Φράιμπουργκ, πρύτανις
του ΕΜΠ (1974), αντιπρύτανις (1977), υφυπουργός
Παιδείας της υπηρεσιακής κυβερνήσεως το 1974.
Έγραψε πάνω από 300 μελέτες, άνοιξε νέους δρόμους στην αντοχή υλικών και της συμπεριφοράς τους. Διετέλεσε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, γεν. γραμματέας και Πρόεδρός της.
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Σπυρίδων Παΐζης
Επίτιμος Μεγάλος Διδάσκαλος της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
(1938-2015)

Ο

αδ. Σπυρίδων Παΐζης γεννήθηκε το 1938
στην Αθήνα, φοίτησε στο Η’ Γυμνάσιο Αθηνών και εισήλθε με εξετάσεις πέμπτος
στην Νομική Αθηνών και δεύτερος στην Φιλοσοφική
Αθηνών.
Ακολούθησε τις νομικές σπουδές και άσκησε την
δικηγορία για 50 χρόνια.

Οι μαθητές ξεκινούν για την παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου (1955). Σημαιοφόρος ο Σπύρος Παΐζης. Παραστάτες: Α. Σαουνάτσος, Ι. Ανάγνου, Γ. Αηδονόπουλος,
Π. Σολδάτος, Δ. Ζαχαρόπουλος (αρχείο
Σπύρου Παΐζη).

Στον Τεκτονσιμό εισήλθε στις 02.09.1964 στην
Στ. “Σπ. Νάγος” την οποία υπηρέτησε ως δοκιμαστής,
Α’ επόπτης και Σεβ., διετέλεσε επιθεωρητής της Στ.
“Αναγέννησις” και “Πυθαγόρας”. Εξελέγετο συνεχώς
αντιπρόσωπος στην Μεγ. Στ.
Το 1987 εισήλθε στο Συμβ. της Μεγ. Στ. και επανεξελέγη το 1990 ως Μεγ. Δοκιμ. και Μεγ. Ελεον.
Το 2001 εξελέγη Προσθ. Μεγ. Διδ., ενώ το 2004
εξελέγη ως Μεγ. Διδάσκαλος. Την 05.02.2014 του
απενεμήθη ο τίτλος του επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου.

Η τάξη του 1956 στην Ακρόπολη με τον καθηγητή Παπαφράγκο.

Ανηγορεύθη επίτιμο μέλος των Στ. Φίλιππος, Φως,
Δημ. Μαργαρίτης, Πλήθων
Γεμιστός, Κάβειρος, Υψηλάντης, ενώ στον Σκωτικό
Τύπο ανηγορεύθη 32ΕΜΕ.

Κατά την θητεία του ως Μεγ. Διδ. αυξήθηκε και οργανώθηκε συστηματικά το φιλανθρωπικό έργο με πληθώρα υποτροφιών και καθιέρωση
“Κανονισμού Χορηγήσεως Υποτροφιών”, επισκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν τα μέγαρα Αθηνών, Ξάνθης, Χαλκίδας, Ιωαννίνων, αγοράστηκε
νεότευκτο κτίριο στην Κομοτηνή, αναδιοργανώθηκε η γραμματεία και
η βιβλιοθήκη, συντάχθηκε “Κανονισμός Αρχείου” και
“Κέντρου Τεκτονικών Ερευνών”.
Διεξήχθη πιλοτική έρευνα επί διετία με θέμα “Φυγόκεντρες Τάσεις” για τα αίτια αποχωρήσεως από
την αδελφότητα, εντατικοποιήθηκε οι επαφές με τις
ξένες τεκτονικές δυνάμεις και η συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις, συνεχίστηκαν οι “Ανοιχτές Εκδηλώσεις” με την συμμετοχή πολλών προσκεκλημένων.
Διοργανώθηκε (Δεκ. 2005) “Στρογγύλη Τράπεζα”
με θεματικές την ιδεολογία, την φιλοσοφική δομή,
τον φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Τεκτονισμού και την έξοδο-δικαίωσή του ως θεσμού
αναγκαίου για την κοινωνία.
Τον Οκτώβριο του 2006, μετά από πολλές προσπάθειες εγκαθιδρύθηκε η Μεγάλη Στοά της Κύπρου
για προφανείς εθνικούς λόγους.
Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησε ο ένδοξος αδ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος.
Η Μεγ. Στ. της Ελλάδος τιμώσα την σύνολη προσφορά και ιδίως την
αξιοπρέπεια και το ήθος του, εκήρυξε εξάμηνο πένθος και απεφάσισε να
εκδόσει τόμο με κείμενά του.
Η Στ. Κάβειρος κατέθεσε στην μνήμη του 300€ στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. n
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Ματθαίος
Ανδρεάδης
(1938 -2013)

Ο

Ματθαίος Ανδρεάδης γεννήθηκε στην Κόρινθο, σπούδασε νομικά και εργάστηκε στην γενέτειρά του ως δικηγόρος.

Γνωστός λόγιος συνέγραψε πολλά βιβλία, κυρίως
για την τοπική νεώτερη ιστορία, ασχολήθηκε με τον δοκιμιακό λόγο, δημοσίευσε άρθρα και μελέτες σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το έργο του έχει τύχει πολλών
διακρίσεων και βραβείων. Το 2010 εξελέγη πρόεδρος
της Ετιαρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
Στον Τεκτονισμό εισήλθε το 1979 στην Στ. Όσιρις.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Στ. Βελλεροφόντης Κορίνθου, αξιωματικός
και Σεβ. επί τρεις περιόδους, κοσμήτωρ της Μεγ. Στ. και πρόεδρος του
περιστυλίου «Εύμολπος». Η προσφορά του στην τεκτονική προβληματική υπήρξε αξιοπρόσεκτη. Απεβίωσε την 15 Φεβρουαρίου 2013. n

Μια νέα, πιο
φωτεινή Ανατολή
Σπύρος Χαρ. Τάγκας

Το πρώτο μας εργαστήρι -το ταπεινό, αναπολώ,
Το ρόδινο αχνόφεγγό του -ώ! σαν κρυφό σχολειό- δεν λησμονώ,
Και Χαίρω να το θυμάμαι έτσι: Ακέριο, Αυθεντικό, Δοξαστικό.
Καίει (ακόμη), τα σύρματα του νου, καίει και τις Καρδιές μας.
Με μια αγάπη αδελφική που, φευ,
Ποτέ δε ’ρχόνταν απ’ το χθες, αλλά,
Από ’να μεγάλο Μέλλον.
Να το που όλο έρχεται: όλο και φτάνει πλήρες.
Είναι μια νέα Ανατολή: νεότευκτη, πιο φωτεινή,
Που την αλήθεια ερευνά και την αλήθεια λέει.
Για το ναό που χάθηκε, για ’Κείνον π’ Αναστήθη,
Για ’κείνον που θ’ αναστηθεί και τη ψυχή λαξεύει.
Γιατί ’ναι η ελπίδα στη ζωή,
Η πιο βαθιά μας η πνοή: η μυστική μας η φωνή,
Που την αρχή αναζητά, και την αρχή ευρίσκει.
Εις ένα αιώνα άπαντα, τ’ άπαντα της αγάπης,
Των ουρανών τα αίματα, των αστεριών οι κόσμοι.
Μέσα εις τόπο ιερό, εις έναν πιο λαμπρό ναό,
Γνωρίζουμε τ’ όνομά του.
Εκείνο που αγνοούσαμε, -τις εσχατιές της γνώσης.
ΑΜΗΝ
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Πιάτο με τεκτονική διακόσμηση (Μουσείο του Τεκτονισμού στο Παρίσι).
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